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Aanbiedingsbrief 
 
In een tijd waarin de wereld gebukt gaat onder een corona-pandemie, bieden wij u de voorliggende 
programmabegroting 2021-2024 aan. In die begroting liggen zoals altijd de voornemens en de bijbehorende 
budgetten voor het eerstkomende jaar vast met een doorvertaling naar de drie jaren daarna. Er ligt weer veel 
werk te wachten, waar we als bestuur en organisatie samen met de inwoners en andere participanten de 
schouders onder zullen zetten om dat zo goed mogelijk te klaren. 
Maar in de eerste zin van deze aanbiedingsbrief ligt ook meteen een van de grootste beperkingen 
verscholen die we ooit gekend hebben. We weten niet hoe het coronavirus zich zal ontwikkelen en wanneer 
we het virus écht onder de duim zullen hebben. Dat brengt onzekerheden ten aanzien van de gezondheid 
van onze inwoners, medewerkers en bestuurders maar kan ook grote invloed hebben op hetgeen we wel en 
niet kunnen verwezenlijken en de wijze waarop we dat kunnen.  
De onzekerheden hebben daarmee een ongekende omvang en we kunnen niet anders dan hopen op het 
beste. En als corona ons één ding heeft geleerd, dan is het wel dat we het sámen moeten doen. Dat geldt 
voor de uitoefening van onze taken maar zeker ook voor het beteugelen van het virus. 
 
En alsof corona al niet genoeg ellende brengt, hebben we te maken met uiterst donkere wolken die vanuit de 
Rijksoverheid over vooral de kleinere gemeenten in Nederland worden geblazen door een dreigende 
herverdeling van de middelen uit het gemeentefonds. Al eerder hebben wij uw raad gemeld dat 
inschattingen van de nadelige effecten erg groot zijn: alleen al op het cluster sociaal domein van het 
gemeentefonds worden voor gemeenten van onze omvang nadelige herverdeeleffecten geraamd van € 58,- 
per inwoner, hetgeen voor onze gemeente zou neerkomen op € 760.000,-, hetgeen in stappen van 25% per 
jaar ingaande 2022 doorgevoerd wordt, zodat de volle last per 2025 doorgevoerd zal zijn. 
Als we dit scenario doorrekenen in de begrotingssaldi van de nu voorliggende begroting, dan wordt het 
begrotingsbeeld belangrijk anders. Maar wij hebben ervoor gekozen om de herverdeling niet mee te nemen 
in de begrotingscijfers van de voorliggende programmabegroting. Het verzet tegen de voorgenomen 
herverdeling is ongekend groot en zelf verbreed naar de totale omvang van het gemeentefonds. Met name 
via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zal ongekend sterk ingezet worden om de effecten te 
verkleinen of weg te nemen. De verwachting is dat het Kabinet in december duidelijkheid geeft over de 
herverdeling van het gemeentefonds. 
 
De begrotingssaldi (dus exclusief herverdeeleffecten gemeentefonds) zijn als volgt: 

Bedragen in €  2021 2022 2023 2024 

Structureel saldo 287.000 234.000 -/- 275.000 -/- 390.000 

Incidenteel saldo -/- 532.000 -/- 396.000 -/- 152.000 -/- 82.000 

TOTAAL SALDO -/- 245.000 -/- 162.000 -/- 427.000 -/- 472.000 

 
Kortom: de voorliggende begroting gaat gepaard met grote onzekerheden, die zelfs al vóórdat het 
begrotingsjaar een aanvang neemt in een geheel ander daglicht kan komen te staan. We kunnen daar niet 
op vooruitlopen, maar kunnen de doemscenario’s slechts in ons achterhoofd houden en hopen dat het 
allemaal mee zal vallen. 
 
Een echt “blijde boodschap” kunnen we u helaas niet brengen. Maar wij zijn er van overtuigd dat zolang we 
het sámen blijven doen, samen alle uitdagingen aannemen, we tot véél in staat zijn. Samen doen brengt in 
alle opzichten de best mogelijke resultaten voor onze gemeente en haar inwoners. 

 
Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden, 
de secretaris,           de burgemeester, 
R.P.B.M. Brekelmans.          Mw. A. van de Ven.  
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Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 1, Visie, coalitieprogramma en prioriteiten, wordt vooral ingegaan op zaken die vanuit het 
coalitieprogramma 2018-2022 ‘De blik naar buiten’ op de voorgrond staan en naar andere relevante zaken 
die van belang zijn in relatie tot de prioriteiten die in deze begroting hun beslag hebben gekregen. 
 
In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten voor de voorliggende programmabegroting weergegeven. De 
uitgangspunten worden met een korte opsomming aangehaald. Ook het meerjarenbegrotingsbeeld vindt u in 
dit hoofdstuk. 
 
Hoofstuk 3 bevat de paragrafen. De gemeente dient op basis van het Bbv (Besluit begroting en 
verantwoording) 7 verplichte paragrafen op te nemen in de begroting. In de paragrafen wordt als een soort 
van dwarsdoorsnede over alle programma’s heen informatie gegeven op een aantal belangrijke thema’s.  
 
De programma’s komen in hoofdstuk 4 aan bod. Een programma is een geheel van activiteiten om beoogde 
maatschappelijke effecten te bereiken. In een programma is dus een bepaalde samenhang tussen de 
activiteiten aanwezig. In onze gemeente is ervoor gekozen om de programma-indeling gelijk te laten zijn aan 
de wettelijk voorgeschreven indeling in taakvelden. De programmabegroting bestaat uit 9 programma’s, die 
in onze situatie overeenkomt met de taakvelden die vanuit het Bbv zijn voorgeschreven.  
De nu voorliggende programmabegroting is de eerste waarin een nieuwe opzet van de programma’s is 
opgenomen. Dat conform de afspraken die daarover in goed overleg met de auditcommissie zijn gemaakt. 
Een eerste versie van deze indeling was ook in de perspectiefnota 2021 al opgenomen. 
Ieder programma is onderverdeeld in producten en heeft een vaste indeling, waarin het volgende is 
opgenomen: 

• Ambitie:   
Hier is een korte samenvatting opgenomen van wat de ambitie op het betreffende product is. 

• Maatschappelijk resultaat: 
Hier wordt kort aangegeven wat de maatschappelijke effecten we verwachten van ons handelen. In 
wezen is dit een nadere specificatie van de ambitie. 

• Inspanning 2021: 
De verwachte inspanningen die we in 2021 gepland hebben om de gestelde ambitie c.q. 
maatschappelijke effecten te bereiken (of daar naar toe te groeien).  

Bij de bovenstaande onderwerpen moet bedacht worden dat het reguliere werk niet in deze beschrijvingen is 
meegenomen. Er zijn dus geen omschrijvingen opgenomen dat we paspoorten of omgevingsvergunningen 
af willen geven, want dat is regulier werk. 
 

• Beleidsindicatoren: 
Per programma is een aantal verplichte beleidsindicatoren opgenomen. Voor de indicatoren wordt een 
beroep gedaan op bestaande cijfers, veelal vanuit de site waarstaatjegemeente.nl. Die indicatoren zijn 
niet altijd even actueel en daarom is het jaar vermeld waarop de indicator betrekking heeft. Indien een 
indicator niet beschikbaar is, wordt dit aangegeven met ‘gegevens niet beschikbaar’. Naast de 
indicatoren voor Reusel-De Mierden zijn de vergelijkende gemiddelde indicatoren voor gemeenten tot 
25.000 inwoners uit heel Nederland vermeld. Wij wijzen erop dat een eenvoudige vergelijking tussen 
gemeentelijke cijfers en de landelijke gemiddelden vaak lastig zal zijn omdat verschillende gemeenten 
anders in elkaar steken. 

• Wat mag het kosten? 
Hier worden de kosten van het programma weergegeven in twee verschillende overzichten. Het eerste 
overzicht is op basis van de producten waaruit het programma bestaat. Het tweede overzicht is op basis 
van de kostensoorten die het programma bevat.  

• Overzicht per kostensoort: 
Hierin zijn de programmakosten uitgesplitst naar kostensoorten.  

 
Middels bijlagen worden enkele aspecten nog nader uitgediept of toegelicht. Een van de belangrijkste 
bijlagen is ongetwijfeld de bijlage ‘Nieuw beleid en vervangingsinvesteringen’. De begroting gaat uit van 
bestaand beleid en in de ‘lijst nieuw beleid en vervangingsinvesteringen’ brengen we de consequenties in 
beeld van nieuwe beleidsvoornemens. Nieuw beleid kan noodzakelijk zijn vanuit Rijksbeleid, maar kan ook 
ingestoken worden vanuit prioriteiten of wensen vanuit de raad. Op de lijst nieuw beleid staan ook de 
vervangingsinvesteringen vermeld. Ofschoon vervanging van afgeschreven activa geen nieuw beleid is, 
brengen we ze toch op deze lijst in beeld omdat het vervangingsmoment vaak een goed moment is om na te 
denken of wellicht op een andere wijze beter tot realisatie van de doelstellingen zou kunnen worden 
gekomen. 
 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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De geprognosticeerde balans en het totaaloverzicht van baten en lasten met staat van incidentele baten en 
lasten zijn voorgeschreven bijlagen. Aanvullend is een overzicht van baten en lasten per kostensoort als 
bijlage opgenomen alsmede een afkortingenlijst. 
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1. Visie, coalitieprogramma en prioriteiten 
 
1.1. Toekomstvisie  
In september 2013 is de toekomstvisie 2030 ‘Gezamenlijk, Grenzeloos en Groen’ vastgesteld. De missie 
‘Samen in beweging’ vormt de basis van die toekomstvisie, waarmee vastligt waar we als gemeenschap in 
2030 willen staan. De toekomstvisie is een flexibel parapludocument, waarin twaalf globaal beschreven 
toekomstambities zijn verwoord. Binnen de flexibiliteit die de toekomstvisie in zich heeft, zal toekomstig 
beleid in beginsel gestalte krijgen onder de paraplu van de toekomstvisie. De twaalf ambities richten zich op: 
1. Landelijk karakter 
2. Duurzaamheid 
3. Dorps wonen 
4. Behoud kleine kernen 
5. Grote sociale cohesie en actief verenigingsleven 
6. Zorgzame dorpen 
7. Streven naar een evenwichtige samenleving 
8. Trots op het historisch en cultureel erfgoed 
9. Stimulans werkgelegenheid 
10. Verbeterde bereikbaarheid 
11. Blik op België 
12. Samenwerking in de regio. 
 
De missie samen in beweging heeft ten behoeve van met name de ambities 5, 6 en 7 een nadere uitwerking 
gekregen in het beleid en de organisatiefilosofie ‘Samen Doen’.  
 
1.2. Coalitieprogramma 2018-2022: ‘De blik naar buiten’ 
Na de raadsverkiezingen van maart 2018 is een coalitie gevormd tussen de partijen Samenwerking Reusel-
De Mierden en VVD. De afspraken in en uitgangspunten onder het coalitieakkoord zijn vastgelegd in het 
coalitieprogramma 2018-2022, dat de titel ‘De blik naar buiten’ heeft meegekregen.  
Leefbaarheid en welzijn van de gemeenschap zijn in belangrijke mate afhankelijk van de eigen 
verantwoordelijkheid van inwoners. In onze dorpsgemeenschappen zit echter zoveel kracht en vitaliteit dat 
daarmee op een positieve wijze bijgedragen kan worden aan het proces dat leidt tot het nemen van meer 
eigen verantwoordelijkheid. Die ontwikkeling betekent echter ook dat het gemeentebestuur en de ambtelijke 
organisatie samen met de inwoners op zoek moeten naar oplossingen die ruimte geven aan wensen en 
verantwoordelijkheden van inwoners, bedrijven en verenigingen. Samen Doen blijft dus een belangrijk 
element in ons handelen. 
  
De belangrijkste actuele doelstellingen en rode draden in dit coalitieprogramma zijn: 

• de dienstverlening verbeteren door op een duidelijke manier met onze inwoners en ondernemers te 
communiceren; 

• het ‘Samen Doen’ verder vorm geven door een proactieve houding aan te nemen naar initiatieven van 
inwoners en ondernemers; 

• toewerken -met daar waar nodig maatwerk- naar een duurzame agrarische sector, die positief bijdraagt 
aan de leefbaarheid en gezondheid van onze omgeving en waarbij belangen van ondernemers en 
inwoners met elkaar in balans worden gebracht.  

 
Bij dit alles moeten we ons realiseren dat niet alles in één keer kan en dat we prioriteiten zullen moeten 
stellen.  
Wij vinden het eveneens belangrijk om reëel te begroten en niet meer geld uit te geven dan er binnen komt. 
Een sluitende begroting is dan ook het uitgangspunt, hetgeen eveneens zal noodzaken tot het stellen van 
prioriteiten.  
De realiteit leert ons dat externe ontwikkelingen, waarop wij geen of nauwelijks invloed hebben, behoorlijk 
belemmerend kunnen werken. De huidige coronacrisis en de boven ons hoofd hangende herverdeling van 
het gemeentefonds zijn daar voorbeelden van. 
 
Met de blik naar buiten gericht, durven wij in samenwerking met inwoners, bedrijven, verenigingen en andere 
maatschappelijke partners én in samenwerking met de raad de uitdagingen aan. We hebben daarbij de 
overtuiging dat iedereen de wil heeft zich in te zetten ten behoeve van een gemeente en 
dorpsgemeenschappen waarin het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren. Een gemeente waarop we 
met z’n allen trots willen zijn en blijven!           
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2. Uitgangspunten en begrotingsbeeld 2021-2024 
 
2.1.  Uitgangspunten 
In deze paragraaf staan de uitgangspunten, die bij de samenstelling van de begroting 2021-2024 zijn 
gehanteerd. Vanzelfsprekend sluiten deze zoveel mogelijk aan bij de uitgangspunten, zoals die in de 
Perspectiefnota zijn vastgesteld. Wij volstaan hier met een korte opsomming: 
 

1. uitgangspunt is bestaand beleid; 
2. personeelsbudget op basis van huidige formatieomvang, loonkostenontwikkeling CAR/UWO en 

percentage meicirculaire 2020 (3,1%); 
3. inflatie op basis van de meicirculaire 2019:  

a. 1,8% voor materiële kosten; 
b. 1,7% voor specifieke overheidskosten; 
c. 3,1% voor lonen. 

4. omslagrente 0,5%; 
5. rente grondexploitatie 0,37%; 
6. algemene uitkering op basis van minimaal mei- en septembercirculaire 2020 (septembercirculaire 

2020 is dus verwerkt in deze begroting); 
7. belastingen en heffingen minimaal aanpassen met inflatiepercentage; 
8. leges kostendekkend; 
9. aantal woningen werkelijk per 1-1-2020 (5.484 woningen); 
10. aantal inwoners werkelijk 1-1-2020 (13.115 inwoners); 
11. grondexploitatie budgettair neutraal conform vastgestelde calculaties juli 2020. 

 
2.2.  Methodiek 
De meerjarenbegroting wordt op basis van lopende prijzen vastgesteld. Dit wil zeggen dat in de 
verschillende jaren de verwachte inflatie, loonontwikkelingen en inkomensmutaties verwerkt zijn. Resultaat is 
een begroting die een reëler inzicht in het meerjarenperspectief geeft. 
 
De begroting maakt onderscheid tussen structurele en incidentele middelen. Structurele middelen zijn 
jaarlijks terugkerende middelen. Incidentele middelen zijn eenmalig of voor een beperkt aantal jaren 
terugkerende middelen en welke naar hun aard in elk geval een zeker eindmoment hebben. Om het 
huishoudboekje van de gemeente gezond te houden is het van belang om de jaarlijks terugkerende lasten te 
kunnen betalen uit de jaarlijks terugkerende inkomsten. Dat heet dan een structureel en reëel sluitende 
begroting. 
 
2.3.  Begrotingsbeeld 
De meerjarenbegroting laat het volgende begrotingsbeeld zien (inclusief nieuw beleid, maar zonder de 
verwachte effecten van de herverdeling van het gemeentefonds).  
 

Bedragen in €  2021 2022 2023 2024 

Structureel saldo 287.000 234.000 -/- 275.000 -/- 390.000 

Incidenteel saldo -/- 532.000 -/- 396.000 -/- 152.000 -/- 82.000 

TOTAAL SALDO -/- 245.000 -/- 162.000 -/- 427.000 -/- 472.000 

 
Voor een verklaring van de verschillen verwijzen wij naar de analyse daarvan in bijlage 1 van deze 
programmabegroting. In bijlage 4 is een overzicht van baten en lasten per programma opgenomen alsmede 
een nadere toelichting bij het incidentele saldo.  
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3.1.  Bedrijfsvoering 
 
 
3.1.1.  Inleiding 
De bedrijfsvoering heeft een belangrijke rol in de realisatie van de beleidsdoelen van de gemeente. Het 
ondersteunt de primaire processen, dienstverlening aan burgers en beleids- en bestuurlijke processen. Wij 
streven naar een bedrijfsvoering die zodanig is ingericht, dat de uitvoering van de programmabegroting door 
de ambtelijke organisatie op een zo efficiënt mogelijke wijze geschiedt. In deze paragraaf geven we inzicht in 
de belangrijkste ontwikkelingen en ambities in 2021 op het gebied van bedrijfsvoering.  
 
Belangrijke ambities vanuit de raad en het college met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn: 

• Vergroten van de bestuurskracht; 

• Samen Doen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad, college en 
ambtelijke organisatie; 

• Verbeteren van de communicatie; 

• Adequate en zorgvuldige dienstverlening; 

• Financiële huishouding gemeente op orde. 
 
3.1.2. Vergroten van de bestuurskracht  
Als kleine gemeente is de zeggenschap in de regio, richting provincie, het rijk en ook internationaal beperkt. 
Daarom is het voor Reusel-De Mierden belangrijk om de samenwerking met anderen op te zoeken om haar 
doelen te bereiken en onze inwoners beter te vertegenwoordigen in de regio, richting de provincie, het rijk en 
internationaal. Dit doen we door kansen te benutten van (internationale) samenwerking met aangrenzende 
gemeenten. Binnen de Kempen doen we dit via het traject opnieuw verbinden waarbij we onze 
Kempensamenwerking toekomstbestendig inrichten en gaan we verder invulling geven aan de Strategische 
Kempenagenda. Internationaal blijven we deelnemen aan Benego (Belgisch Nederlands grensoverleg). 
Daarnaast werken we zoveel mogelijk samen op gebieden waar dit de kwaliteit van de dienstverlening aan 
onze inwoners ten goede komt. Dit is gebaseerd op drie pijlers: kwaliteit, efficiency en het voorkomen van 
kwetsbaarheid. 
 
3.1.3.  Samen Doen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad, college 
en ambtelijke organisatie 
Samen Doen wordt steeds meer een begrip binnen onze manier van werken. Voor veel van onze 
medewerkers is het onderdeel van hun dagelijks werk geworden. Samen met onze inwoners hebben we al 
veel projecten op kunnen pakken. De coronatijd maakt het wel lastiger om inwoners op een goede manier te 
bereiken en te betrekken. We proberen dit wel digitaal maar daarmee krijg je niet altijd het gewenste 
resultaat. Ook hierin proberen we te zoeken naar mogelijkheden om dit toch op een goede manier te doen. 
Doorontwikkeling van Samen Doen blijft belangrijk om nog beter te kunnen voorzien in wat onze inwoners 
van ons nodig hebben. We gaan in 2021 een gemeentemagazine uitgeven om nog meer zichtbaarheid te 
geven aan Samen Doen.  
 
3.1.4. Verbeteren van de communicatie 
We gebruiken zowel analoge als digitale communicatiemiddelen om onze doelgroepen op maat te kunnen 
voorzien van informatie. In 2021 is er extra aandacht voor de Digi-toegankelijkheid en het betrekken van 
inwoners hierbij. Hiervoor gaan we een nieuwe website lanceren die aan de nieuwste eisen op het gebied 
van Digi-toegankelijkheid voldoet. Zo kunnen ook inwoners met een beperking op een goede manier onze 
digitale kanalen gebruiken. Communicatie wordt ook steeds meer onderdeel van iedereen zijn werk. Niet 
alleen om zaken goed met onze inwoners te communiceren maar ook om te laten zien wat voor mooie en 
goede dingen we samen met onze inwoners realiseren.  
 
3.1.5. Adequate en zorgvuldige dienstverlening 
In 2021 gaan we verder uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma dienstverlening. Per team staan 
hierop actiepunten om de goede dienstverlening te behouden en verbeterpunten door te voeren. Zo 
proberen we nog meer invulling te geven aan de visie op dienstverlening, waarbij we dat stapje extra willen 
zetten als goede gastheer/vrouw.  
In 2021 gaan we de visie op digitale informatievoorziening voor de jaren 2021 – 2026 opstellen zodat we 
hiermee meer richting kunnen geven aan de digitale ontwikkelingen. Hierin zullen we ook bekijken hoe we 
invulling kunnen geven aan nieuwe wetgeving in het kader van de Wet open overheid, de digitale overheid 
en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Dit alles om ook onze dienstverlening te 
verbeteren.  
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3.1.7. Financiële huishouding gemeente op orde 
De gemeentelijke financiën blijven ook in 2021 een belangrijk aandachtspunt. Waarschijnlijk wordt duidelijk 
wat de herijking van het gemeentefonds voor invloed heeft en wat dit voor de financiële situatie van onze 
gemeente gaat betekenen. Ook de gevolgen van Covid-19 zullen financieel vertaald worden wanneer ook 
hier financieel meer inzicht in is.  
Met betrekking tot de Planning en control-cyclus hebben we met de Auditcommissie een aantal afspraken 
gemaakt om de verschillende P&C-stukken te verbeteren. In de stukken van 2021 is dit verwerkt en zullen 
we evalueren of we dit nog verder moeten doorontwikkelen.  
 
3.1.8.  Informatiebeveiliging 
Door de toenemende digitalisering is het veilig omgaan met informatie en gegevens van inwoners en 
organisaties van groot belang. Onze gemeente zet dan ook in op een juiste beveiliging van informatie en 
gegevens. 
 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De 
gemeente is het afgelopen jaren druk bezig geweest met het verder implementeren van AVG in de 
organisatie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het creëren van bewustzijn van informatieveiligheid en 
privacy bij medewerkers. Dit blijft een aandachtspunt en er wordt dan ook continu gezocht naar nieuwe 
manieren om dit onder de aandacht te brengen.  
 
Op 1 januari 2020 is het nieuwe normenkader voor Informatiebeveiliging ingegaan: de Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Hoewel dit normenkader veel lijkt op het normenkader van de BIG 
(Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) zitten er ook duidelijke verschillen in. In 2020 is gewerkt aan de 
inbedding van het nieuwe normenkader voor informatieveiligheid, onder andere door nieuw beleid vast te 
stellen. Daarnaast zijn, aan de hand van een actieplan, verschillende maatregelen genomen om de 
informatieveiligheid binnen onze organisatie te vergroten. Een voorbeeld hiervan is het dichtzetten van 
onveilige websites zoals WeTransfer en het bieden van veilige alternatieven zoals Cryptshare.  
 
In 2021 werken we verder aan deze inbedding. Zo zal opnieuw een GAP (Good – Average – Poor)-analyse 
uitgevoerd worden en deze resultaten zullen meegenomen worden in de basis voor een nieuw 
informatiebeveiligingsplan. De uitvoering van dit plan zal gezamenlijk opgepakt worden in de Kempen.  
Daarnaast zal in 2021 verder ingestoken worden op de bewustwording van medewerkers rondom 
informatiebeveiliging en privacy, door alle medewerkers een e-learning aan te bieden met aanvullend een 
bewustwordingscampagne. 
 
3.1.9.   Personeel & Organisatie 
In 2021 wordt vanuit de strategische personeelsplanning ‘WerkenIk’ het talentenprogramma verder 
uitgevoerd. Hierbij zal de nadruk liggen op het ontwikkelen van nog meer out of de box denken en creativiteit 
bij onze medewerkers. Daarnaast gaan we bekijken of meer procesmatig werken een richting is waar onze 
organisatie zich verder in wil gaan ontwikkelen.  
 
3.1.10.  Personeelsbudget 
Onderstaand een overzicht van het begrote personeelsbudget per 1 januari 2021, zoals dat in deze 
meerjarenbegroting is opgenomen:  
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Organisatieonderdeel / team:

Bedragen in € 2021 2022 2023 2024

Gemeenteraad 230.000            237.000           244.000           252.000           

Burgemeester en wethouders 394.000            407.000           419.000           432.000           

Griffie 110.000            114.000           117.000           121.000           

Gemeentesecretaris 131.000            135.000           140.000           144.000           

Afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening

Hoofd afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening 107.000            110.000           114.000           117.000           

Team Maatschappelijke en Ruimtelijke ontwikkeling 1.574.000        1.623.000        1.673.000        1.725.000       

Team Ruimtelijk beheer 999.000            1.030.000        1.062.000        1.095.000       

Team Externe dienstverlening 520.000            536.000           552.000           570.000           

Afdeling Bedrijfsvoering

Hoofd afdeling Bedrijfsvoering 111.000            115.000           118.000           122.000           

Team Concern en control 1.090.000        1.124.000        1.159.000        1.195.000       

Team Interne dienstverlening 576.000            594.000           613.000           632.000           

Totale loonkosten inclusief sociale lasten 5.842.000        6.025.000        6.211.000        6.405.000       

Loonkosten inclusief sociale lasten
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3.2  Lokale heffingen 
 
 
3.2.1.  Algemeen 
De lokale heffingen zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. De uitvoering van gemeentelijk 
beleid raakt daarmee elke burger, bedrijf of instelling direct in zijn/haar portemonnee. Zij wensen, terecht, 
waar voor hun geld. Lokale belastingen en heffingen staan dan ook sterk in de belangstelling. Het doel van 
deze paragraaf is om integraal informatie te geven over alles wat met lokale heffingen te maken heeft. 
 
3.2.2.  Geraamde opbrengsten 
Een totaaloverzicht van de opbrengsten belastingen en heffingen.  
 

 
 
In bovenstaande tabel is het verschil tussen de ramingen niet altijd te herleiden naar een bijstelling met het 
inflatiepercentage van 1,7%. Dat heeft dan te maken met andere oorzaken, die leiden tot een hogere of 
lagere raming. Zo is bij de Toeristenbelasting rekening gehouden met een waarschijnlijke afname van het 
aantal overnachtingen in verband met de toegenomen aandacht en afspraken en handhaving inzake de 
huisvesting van onder meer arbeidsmigranten. Bij leges burgerzaken etc. wordt rekening gehouden met te 
verwachten aantallen uit te geven reisdocumenten en rijbewijzen. 
 
3.2.3.  Ontwikkelingen 
Wet Waardering onroerende zaken (WOZ) 
De WOZ-waarde wordt vastgesteld naar het waardepeil per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het 
belastingjaar. In 2021 wordt de waarde dus vastgesteld naar het peil van 1 januari 2020. Er is een flinke 
stijging van het aantal verkochte woningen, bovendien is er sprake van een waardestijging.  
In de periode 2018 tot en met 2022 moeten de gemeenten op last van de Waarderingskamer overgaan op 
het onderbouwen van de waardering van de woningen op basis van m² gebruiksoppervlakte in plaats van m³ 
inhoud. Dit is bepaald om een betere aansluiting met de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) te 
realiseren en omdat de makelaars ook uitgaan van m² gebruiksoppervlakte. In 2019 zijn de hoek- en 
rijwoningen en de etagebouw beoordeeld en omgezet naar m² gebruiksoppervlakte. In 2020 worden de 
vrijstaande woningen beoordeeld. De rij- en hoekwoningen worden in 2021 ook gewaardeerd op basis van 
de gebruiksoppervlakte.  
 
Leges   
De kostendekkendheid van de legestarieven wordt jaarlijks gevolgd. Tevens wordt er nadrukkelijker gekeken 
of alles wat doorberekend kan worden ook daadwerkelijk via de leges wordt verhaald. Het is niet toegestaan 
dat de gemeente winst maakt op legesopbrengsten. Daarmee wordt rekening gehouden bij de bepaling van 
de tarieven. In de periode die loopt tot begin 2021 vindt in het kader van een afstudeerstage een uitgebreider 
onderzoek plaats naar de kostendekking van de leges. 
In de kosten, die ten grondslag liggen aan de legestarieven wordt rekening gehouden met de te betalen 
BTW én met de overheadkosten. Als gevolg van gewijzigde Bbv-regels worden overheadkosten niet meer 
geraamd en verantwoord op de programma’s en producten, maar worden deze centraal inzichtelijk gemaakt 
op het taakveld ‘overhead’ in de begroting. Zoals bij dat taakveld is beschreven, worden de overheadkosten 
extracomptabel bepaald ten behoeve van de tariefbepaling. De systematiek, welke daarvoor wordt gebruikt, 
is beschreven in de ‘Financiële Verordening’ en komt erop neer dat de overheadkosten worden verdeeld 
naar rato van het aantal uren dat aan een product wordt besteed. 

Soort Rekening

Bedrag in € 2019 2020* 2021 2022 2023 2024

Onroerende zaakbelasting 2.585.000        2.845.000 2.889.000 2.928.000 2.969.000 2.973.000 

Toeristenbelasting 42.000            222.000    175.000    178.000    178.000    178.000    

Woonforensenbelasting 25.000            26.000      26.000      27.000      27.000      27.000      

Afvalstoffenheffing 663.000           793.000    725.000    738.000    751.000    765.000    

Rioolheffing 1.509.000        1.283.000 1.381.000 1.444.000 1.499.000 1.541.000 

Marktgelden 37.000            37.000      37.000      37.000      37.000      37.000      

Leges omgevingsvergunningen 986.000           360.000    361.000    361.000    362.000    362.000    

Leges bestemmingsplannen 24.000            57.000      57.000      57.000      57.000      57.000      

Overige leges (burgerzaken,  rijbewijzen, 

reisdocumenten, bijzondere wetten enz.)

212.000           154.000    145.000    133.000    135.000    135.000    

Totaal 6.083.000        5.777.000 5.796.000 5.903.000 6.015.000 6.075.000 

* Inclusief begrotingswijzigingen (per 1 september 2020)

Begroot
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3.2.4.  Beleid en tariefstelling 
Algemene uitgangspunten 
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. De 
gemeentelijke belastingen en heffingen zijn de belangrijkste, door de gemeente te beïnvloeden, 
inkomstenbronnen. Bij de riool- en afvalstoffenheffing en de leges is 100% kostendekking het uitgangspunt. 
De tarieven worden dus bepaald door de raming van de kosten. De overige tarieven stijgen in beginsel met 
het inflatiepercentage van 1,7%, waarmee ook in de algemene uitkering wordt gerekend. 
 
OZB-tarieven 
Het OZB-tarief wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. De nieuwe WOZ-waardes voor 
2021 zijn nog niet bekend. Bij de definitieve vaststelling van de verordeningen met de tarieven voor 2021 
zullen de tarieven uiteraard aangepast worden aan de waardemutaties (lagere tarieven bij een 
waardestijging of hogere tarieven bij een waardedaling). Voor de OZB-opbrengst wordt in deze begroting 
uitgegaan van een aanpassing met inflatiecorrectie (1,7%).  
 
Tarief afvalstoffenheffing 
Voor de afvalstoffenheffing 2021 worden de ervaringen van 2019 en 2020 meegenomen bij het vaststellen 
van de nieuwe tarieven. 
De tarieven voor 2021 worden zoals gebruikelijk in de raadsvergadering van december vastgesteld. Op 
basis van huidige inzichten gaan we uit van € 3,10 voor een tariefzak voor restafval (was € 3,05) en € 2,20 
per lediging van een 140-liter GFT-container (was € 2,15). Het vastrecht daalt van € 112,08 in 2020 naar 
€ 98,64 per jaar.  

  
 
Tarief rioolheffing 
In december 2016 heeft de raad het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2017-2021 vastgesteld. 
De tarieven voor 2021 zullen dan ook gebaseerd worden op de uitkomsten van dat plan. Daarbij hebben wij 
echter wel een correctie toegepast in verband met de gedaalde omslagrente (in het VGRP was dat nog 1,5% 
en we rekenen inmiddels met 0,5%). Dat zorgt voor een lager lastenniveau hetgeen doorwerkt in de 
tarieven. 
Voor de rioolheffing geldt als algemene regel dat de lasten worden gebaseerd op het vastgestelde VGRP en 
dat het verschil tussen lasten en baten wordt geëgaliseerd via de egalisatievoorziening riolering. Zodoende 
worden grote pieken en dalen in de tarieven voorkomen.  
Voor 2021 wordt in de tariefbepaling rekening gehouden met inflatiecorrectie van 1,7% en een correctie van 
0,6% vanwege een lager gemiddeld waterverbruik dan waarmee in het VGRP is gerekend. Dit leidt tot een 
tarief van € 1,86 per m³ in 2021 (was in 2020 € 1,82).  

Berekening kostendekkendheid leges Bedragen in €
(kosten incl. overhead)

Omgevingsvergunningen 341.000                

Bijzondere wetten 9.000                   

Bestemmingsplannen 87.000                 

Burgerzaken c.a. 101.000                

Overige 34.000                 

Totaal lasten 572.000                

Opbrengst leges 563.000                

Dekkingspercentage 98,43%

Berekening kostendekkendheid Bedragen in €
Afvalstoffenheffing

Kosten taakveld incl. (omslag)rente 817.000                

Inkomsten taakveld excl. heffingen 218.000                

Netto kosten taakveld 599.000                

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente 72.000                 

BTW en Vpb 54.000                 

Totale kosten 725.000                

Opbrengst heffingen 725.000                

Dekkingspercentage 100,00%
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Voorzieningen riolering en afvalstoffenheffing 
Voor de rioolheffing en voor de afvalstoffenheffing bestaan egalisatievoorzieningen waaraan eventuele 
overschotten in de opbrengsten worden toegevoegd of waaruit eventuele tekorten worden gedekt. Kosten en 
opbrengsten worden dus verevend.  
In de begroting lijken de opbrengsten de uitgaven te overstijgen. Dat komt doordat de BTW-component en 
de overhead wel worden doorberekend middels de tarieven, maar niet worden geraamd en verantwoord op 
deze producten.  
 
Toeristenbelasting en woonforensenbelasting 
Voor de Toeristenbelasting gaan we uit van aanpassing met het inflatiepercentage van 1,7%. Voor de 
opbrengst houden we ingaande 2021 rekening met een daling van de inkomsten. De handhaving op met 
name de vakantieparken zal naar onze verwachting leiden tot minder overnachtingen door onder meer 
arbeidsmigranten. In hoeverre dat een tijdelijke terugloop is, moet nog worden bezien. 
Er is nader bekeken of het de voorkeur zou verdienen om meer differentiatie aan te brengen in de tarieven 
voor de Toeristenbelasting (door bijvoorbeeld onderscheid aan te brengen in het tarief voor overnachting in 
een vakantiehuisje en het tarief voor een tent of caravan) . We kwamen hierbij tot de conclusie dat, 
uitgaande van een gelijkblijvende opbrengst, het aanbrengen van differentiatie in de tarieven niet mogelijk 
zonder hogere administratieve lasten voor zowel de recreatieondernemers als voor de gemeente. 
Ondernemers moeten dan immers niet alleen het aantal overnachtingen registreren, maar deze ook nog op 
gaan delen in verschillende categorieën. De gemeente krijgt te maken met een uitgebreidere inwinning en 
controle van de gegevens en aanslagoplegging. Alles overwegende biedt tariefdifferentiatie dan ook te 
weinig meerwaarde. 
 
3.2.5.   Lokale lastendruk 2021 per huishouden 
Uitgangspunten: 

• OZB: gemiddelde woningwaarde € 309.000, tarief eigenaren 0,1142% (gegevens 2020); 

• Afval: 6,6 GFT-ledigingen à € 2,20 + 2,8 restafvalzakken à € 3,10 + vastrecht € 98,64 (globale 
inschattingen op basis van ervaringscijfers); 

• Riool: 131 m³ waterverbruik à € 1,86. 
Op basis van de meest actuele gegevens is een inschatting gemaakt van de basisgegevens, zoals 
gemiddelde woningwaarde, aantal GFT-ledigingen en afvalzakken en gemiddeld waterverbruik. De gegeven 
uitgangspunten leiden tot het volgende beeld van de gemiddelde belastingdruk per huishouden: 

Bedragen in € 
Werkelijk 

2019* 
Raming 
2020* 

Raming 
2021 

Onroerende zaakbelastingen eigenarengedeelte 332,94 352,88 352,88 

Afvalstoffenheffing 131,04 137,01 121,84 

Rioolheffing 268,38 238,42 243,66 

Totaal per huishouden 732,36 728,31 718,38 

*Werkelijk 2019 en raming 2020 afkomstig uit respectievelijk jaarstukken 2019 en programmabegroting 2020-2023.  

 
3.2.6.  Kwijtscheldingsbeleid 
Algemeen 
De wettelijke regels gaan ervan uit dat een belastingplichtige een aanslag moet betalen. Alleen in een aantal 
uitzonderlijke situaties kan kwijtschelding worden verleend. Dat kan alleen als de gemeenteraad die 
mogelijkheid heeft vastgesteld.  
De raad doet dat in het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid. Dit beleid bepaalt de belastingen waarvoor 
kwijtschelding mogelijk is en de voorwaarden waaronder kwijtschelding plaatsvindt. De gemeenteraad is 

Berekening kostendekkendheid Bedragen in €
Rioolheffing

Kosten taakveld incl. (omslag)rente 996.000                

Inkomsten taakveld excl. heffingen -                       

Netto kosten taakveld 996.000                

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente 219.000                

BTW 166.000                

Totale kosten 1.381.000             

Opbrengst heffingen 1.381.000             

Dekkingspercentage 100,00%
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hierbij gebonden aan landelijk voorgeschreven regels. Deze regels komen erop neer dat alleen 
belastingplichtigen met een inkomen tot ongeveer bijstandsniveau en zonder vermogen voor kwijtschelding 
in aanmerking komen.   
 
Kwijtscheldingsbeleid van onze gemeente 
Het beleid van onze gemeente is opgenomen in raadsvoorstel 016a-2015. Hieronder volgen de belangrijkste 
punten van ons beleid: 

• Kwijtschelding  kan alleen verleend worden voor aanslagen van onroerende zaakbelastingen, 
afvalstoffenheffing en rioolheffing. Hierbij wordt opgemerkt dat voor de afvalstoffenheffing de 
kwijtschelding is beperkt tot het vastrecht en maximaal 5 ledigingen van GFT-containers per 
kalenderjaar.  

• De kosten van bestaan zijn gesteld op 100% van de bijstandsnorm (beleidskeuze; standaard is dit 90% 
van de bijstandsnorm).  

• De kosten van bestaan van AOW-gerechtigden zijn gesteld op 100% van de toepasselijke netto AOW-
bedragen (beleidskeuze; standaard is dit 90% van de bijstandsnorm). 

• Er wordt rekening gehouden met de kosten voor kinderopvang (beleidskeuze; standaard is dit € 0,00). 

• Er wordt geen kwijtschelding verleend aan ondernemers (beleidskeuze).   
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3.3  Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
3.3.1. Algemeen 
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de weerstandscapaciteit (de middelen waarover de 
gemeente beschikt / kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en het totaal aan gekwantificeerde 
risico’s, waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen, verzekeringen zijn afgesloten of waar ook anderszins 
geen beheersmaatregelen tegenover staan.  
 
Voor de raad is het weerstandsvermogen van belang omdat er nooit een situatie zal zijn, waarin geen 
risico’s meer bestaan. De raad moet vanuit de kaderstellende en controlerende taak inzicht hebben in de 
ruimte die er is om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Als die ruimte onvoldoende groot is, 
moeten aanvullende maatregelen genomen worden.  
 
3.3.2. Beleid 
Een geactualiseerde nota ‘Reserves, voorzieningen & afschrijvingsbeleid’ is vastgesteld op 7 juli 2020. 
Hierin zijn onder andere regels opgenomen over hoe om te gaan met reserves en voorzieningen en op 
welke wijze afschrijving plaatsvindt op activa. In het kader van deze paragraaf is van belang dat in het beleid 
is bepaald dat de algemene reserve bestaat uit 2 delen: 

▪ Een niet besteedbaar deel wat nodig is ter dekking van de gekwantificeerde risico’s, 
vermenigvuldigd met de vastgestelde ratio; 

▪ Een vrij besteedbaar deel.  
 

Weerstandscapaciteit 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen: 
a.  Algemene reserve 
b.  Post onvoorzien 
c.  Onbenutte belastingcapaciteit 
d.  Begrotingsruimte 
 
Ad a. Algemene reserve 
De totale omvang van de algemene reserve per 31-12-2019 is € 12,6 miljoen (inclusief saldoboekjaar).  
De bestemmingsreserves laten we buiten de berekening van de weerstandscapaciteit.  
Bestemmingsreserves hebben een bestedingsdoel en worden daarom uit voorzichtigheidsoverwegingen niet 
mee in de berekening van de weerstandscapaciteit. De raad is overigens te allen tijde bevoegd om de 
bestemming van reserves aan te passen.  
 
Ad b. Post onvoorzien 
Jaarlijks wordt in de begroting een post onvoorzien opgenomen ter grootte van € 50.000, bedoeld voor 
bijzondere, niet voorziene kosten.  
 
Ad c. Onbenutte belastingcapaciteit 
De omvang van de belastingcapaciteit is de ruimte tussen de feitelijk te verwachten opbrengst en de 
opbrengst die de gemeente zou moeten realiseren wanneer zij een beroep doet op artikel 12 van de 
Financiële verhoudingswet (de zogenaamde artikel 12-norm). Volgens die norm moeten de 
afvalstoffenheffing en het rioolrecht kostendekkend zijn. Dat uitgangspunt hanteren wij ook. Dan blijft de 
onbenutte capaciteit van de onroerende zaakbelasting over. Voor 2021 geldt daarvoor een factor van 
0,1853% van de totale WOZ-waarde, hetgeen resulteert in een onbenutte belastingcapaciteit voor Reusel-
De Mierden van afgerond € 1 miljoen. 
 
Ad d. Begrotingsruimte 
In de voorliggende begroting is sprake van een negatief totaalresultaat, waardoor de begrotingsruimte geen 
bijdrage kan leveren aan de weerstandscapaciteit. 
 
Stille reserves 
Stille reserves zijn activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd, maar die in principe direct verkoopbaar 
zijn. Hierbij dient wel bedacht te worden dat de verkoopbaarheid niet voor alle activa even voor de hand 
liggend is. Zo zal landbouwgrond sneller en gemakkelijker snel te verkopen zijn dan bijvoorbeeld een 
schoolgebouw, waarbij naast economische omstandigheden ook zaken als actuele bestemmingen van 
invloed zijn. Van de omvang van de stille reserves is de volgende indicatie te geven: 
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De stille reserves hebben dus een omvang van € 27,8 miljoen. Het is op basis van het Besluit begroting en 
verantwoording (Bbv) niet toegestaan om een waarde aan stille reserves toe te kennen en die waarde 
vervolgens mee te rekenen in de reservepositie. De reservepositie kan vanuit de stille reserves dus alleen 
toenemen door deze stille reserves om te zetten in geld (te gelde maken middels verkoop).  
 
3.3.3. Risico’s 
De samenloop van risico’s is een ander aspect van het vermogen van de gemeente om financiële 
tegenvallers op te vangen (=weerstandsvermogen). Inventariseren van risico’s en de omvang daarvan, een 
inschatting maken van de kans op deze risico’s en het beheersen en managen van risico’s is hierbij van 
wezenlijk belang.  
 
Hierna wordt een overzicht gegeven van de risico’s in het licht van het weerstandsvermogen. De 
weerstandscapaciteit kan dan afgezet worden tegen de samenloop van de geïnventariseerde risico’s, zodat 
‘beoordeeld’ kan worden of het weerstandsvermogen afdoende is. De vertaling van deze risico’s in bedragen 
is gebaseerd op inschattingen. Indien er sprake is van nauwkeurige berekeningen van concrete 
verplichtingen is vorming van voorzieningen nodig.  
 
De gemeente Reusel-De Mierden raamt altijd zo reëel mogelijk. Het blijven echter ramingen, zodat er altijd 
een risico is, dat de werkelijkheid anders is dan de ramingen. Omdat sommige ramingen tegenvallen en 
andere meevallen, achten we het risico niet dusdanig dat daarmee in de sfeer van weerstandsvermogen 
rekening moeten worden gehouden.  
Reëel ramen betekent echter ook dat er geen ‘lucht’ in de ramingen zit ‘voor het geval dat’. Als we voor 
bepaalde risico’s, zoals bijvoorbeeld inbraakschade, verzekerd zijn, dan ramen wij geen kosten voor die 
schade, óók niet voor een eventueel (beperkt) eigen risico. Mochten zich dan onverhoopt toch schades 
voordoen, dan kunnen ramingen dus tekort schieten. Daarover wordt dan gerapporteerd via 
bestuursrapportages.  
Hetzelfde geldt voor bijzondere omstandigheden. Zo kunnen bij riolerings- of wegwerkzaamheden 
onverwachts bodemverontreinigingen aan het licht komen, die leiden tot extra kosten of kunnen extreme 
weersomstandigheden tot extra kosten leiden (extra gladheidbestrijding, stormschades enz.).  
Gelet op de ervaringen ter zake achten wij het niet nodig om op dit gebied in het kader van het 
weerstandsvermogen met bijzondere risico’s rekening te houden.  
 
Grondexploitatie / Bestemmingsplannen 
Op grond van artikel 6.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening bestaat de mogelijkheid dat onevenredige 
schade als gevolg van bestemmingswijziging moet worden vergoed. Hiervoor zijn geen specifieke middelen 
gereserveerd. In principe worden eventuele claims op de ontwikkelaars van een plan afgewenteld. Indien de 
gemeente de planschade moet vergoeden, wordt deze opgevangen binnen de grondexploitatie. 
Daarnaast vormt de grondexploitatie zelf, als gemeentelijke activiteit, een voortdurend risico (economische 
ontwikkelingen, kredietbeleid van banken, stagnerende markten, veranderende wetgeving, fluctuerende 
rentes en dergelijke). Het feit dat deze activiteit in principe in vier kernen en op een kleinschalige wijze wordt 

Object

Landbouwgrond, geliberaliseerde pacht 28,8 ha €0 €2.304.000 288.000 m² x € 8,00 €2.304.000
Landbouwgrond, vaste pacht 109 ha €0 €4.360.000 1.090.000 m² x € 8,00 x 0,5 €4.360.000
Bossen, visvijver, landschapelementen 950 ha €0 €8.075.000 9.500.000 m² x 0,85 €8.075.000
Gemeentehuis/bibliotheek €2.098.455 Boekwaarde 31-12-2019 €3.249.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €1.150.545
Gemeentewerf €0 Boekwaarde 31-12-2019 €456.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €456.000
Sportzaal Den Houtert Lage Mierde €0 Boekwaarde 31-12-2019 €707.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €707.000
Sporthuis Reusel €2.177.986 Boekwaarde 31-12-2019 €2.420.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €242.014
Brede School Plus Lage Mierde (Opstap+Ster) €2.408.158 Boekwaarde 31-12-2019 €2.990.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €581.842
Basisschool De Akkerwinde Hooge Mierde €532.884 Boekwaarde 31-12-2019 €1.370.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €837.116
Basisschool St. Clemens Hulsel €5.018 Boekwaarde 31-12-2019 €587.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €581.982
Basisschool De Torelaar Reusel €311.014 Boekwaarde 31-12-2019 €1.250.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €938.986
Basisschool De Leilinde Reusel €1.609.114 Boekwaarde 31-12-2019 €3.090.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €1.480.886
Basisschool De Klimop Reusel €1.211.283 Boekwaarde 31-12-2019 €1.460.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €248.717
CC De Kei Reusel €59.611 Boekwaarde 31-12-2019 €789.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €729.389
Brandweerkazerne Reusel €159.705 Boekwaarde 31-12-2019 €342.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €182.295
Sportpark Den Hoek Reusel €583.615 Boekwaarde 31-12-2019 €2.900.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €2.316.385
Sportpark De Leeuwerik Hooge Mierde €212.850 Boekwaarde 31-12-2019 €723.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €510.150
Sportpark D'n Daalacker Lage Mierde €33.235 Boekwaarde 31-12-2019 €774.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €740.765
Sportpark 't Kantje Hulsel €59.606 Boekwaarde 31-12-2019 €668.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €608.394
Gildeterrein Broekkant Lage Mierde €0 Boekwaarde 31-12-2019 €156.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €156.000
Woning Sportpark 1 Reusel €0 Boekwaarde 31-12-2019 €281.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €281.000
Kinderdagverblijf Dooleg Reusel €131.268 Boekwaarde 31-12-2019 €398.000 WOZ-waarde 1-1-2019 €266.732
Gronden Kleine Hoeven voormalige fase 2 €850.000 Boekwaarde 31-12-2019 €850.000 taxatie 2017 €0

€12.443.802 €40.199.000 €27.755.198

VerschilOppervl. Boekwaarde Aanduiding boekwaarde Waarde Basis waardeberekening
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uitgevoerd, versterkt dit risico. De markt is voor zowel woningbouwgrond als bedrijfsgrond op dit moment 
relatief gunstig.  
De grondexploitaties worden jaarlijks opnieuw berekend, waarbij ook een inventarisatie plaatsvindt van 
risico’s. Op basis van de meest recente berekeningen zijn voorzieningen gevormd voor de gecalculeerde 
nadelige saldi. 
In rapportages, zoals die voor alle grondexploitaties zijn opgesteld, is een risicoanalyse en risicoberekening 
opgenomen. Het gaat dan om risico’s als extra hoge kostenstijgingen, grondprijsverlaging, rentestijgingen 
e.d.. Voor zover risico’s binnen de (positieve) resultaten van de grondexploitatie kunnen worden 
opgevangen, is geen aanvullend weerstandsvermogen nodig. Bij de plannen voor De Leeuwerik, Kleine 
Hoeven en Hart van Reusel is dat niet het geval. De risico’s voor die plannen zijn berekend op:  
De Leeuwerik   €      78.000 
Hart van Reusel    €    604.000 
Kleine Hoeven  €    956.000 
Totaal  € 1.638.000 
Doordat jaarlijks een actualisatie van de grondexploitatieprojecten plaatsvindt, inclusief een analyse van 
risico’s en kansen, zijn risico’s goed in beeld en kan tijdig gestuurd worden op risicobeperking. 
  
Intergemeentelijke samenwerking 
Onze gemeente neemt deel in een aantal verbonden partijen. Voor deze paragraaf zijn de belangrijkste: 

• GGD Brabant-Zuidoost 

• GRSK (Samenwerking Kempengemeenten) 

• MRE (Metropoolregio Eindhoven) 

• VRBZO (Veiligheidsregio Brabant Zuidoost) 

• KempenPlus 

• ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 

• KBP (Kempisch Bedrijven Park) 

• Stichting Bizob (Bureau inkoop en aanbestedingen zuidoost Brabant) 

• BeneGo (Belgisch Nederlands Grensoverleg) 

• Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost 
In de paragraaf verbonden partijen treft u meer gegevens aan over de gemeenschappelijke regelingen. 
 
Samenwerking binnen gemeenschappelijke regelingen geeft een risico in de vorm van beheersbaarheid van 
de eigen organisatie. Door deelname in de verschillende bestuurslagen van gemeenschappelijke regelingen 
heeft onze gemeente invloed op die organen, maar de gemeente moet zich aansluiten bij besluiten die in 
gezamenlijkheid genomen worden. Minderheidsstandpunten kunnen, hoe belangrijk deze voor individuele 
gemeenten ook mogen zijn, in het grote geheel te licht bevonden worden. Samenwerken is daarmee altijd 
een stukje inleveren van invloed. Overigens leert de ervaring dat de ‘winst’ van het samen optrekken vooral 
zit in de toename van professionaliteit en kwaliteit die wordt bereikt en in het borgen van de continuïteit op 
vitale bedrijfsprocessen. In een aantal gevallen is er sprake van verplichte intergemeentelijke samenwerking. 
Zo zijn de Veiligheidsregio’s en Omgevingsdiensten bij wet opgelegde samenwerkingsvormen. 
 
Net als bij gemeenten worden ook door besturen van Gemeenschappelijke Regelingen besluiten genomen 
inzake wijzigingen in ambitieniveaus op basis van allerlei ontwikkelingen. Daardoor bestaat het risico, dat 
gemeentelijke bijdragen aan Gemeenschappelijke Regelingen (GR) sterker dan trendmatig gaan stijgen. 
Voor zover die ontwikkelingen meelopen in het begrotingsproces van de betreffende GR zijn deze tijdig in 
beeld. In die gevallen moeten de financiële gevolgen worden opgenomen in de gemeentebegroting. Er is 
dan dus geen sprake meer van risico. 
Daarnaast houden sommige verbonden partijen zelf een vorm van weerstandsvermogen aan. De vier 
grootste Gemeenschappelijke Regelingen (GGD, VRBZO, MRE en ODZOB) hebben samen afspraken 
gemaakt over het aan te houden weerstandsvermogen. Er zijn ook verbonden partijen (bijvoorbeeld de 
GRSK) die zelf helemaal geen weerstandsvermogen aanhouden. En de ene verbonden partij legt in haar 
stukken een relatie tussen (gekwantificeerde) risico’s en de ander doet dat niet of slechts in beperkte mate.  
Dit is van belang voor de inschatting van de gemeentelijke risico’s. Immers als een verbonden partij haar 
risico’s zelf op kan vangen, is er geen risico voor de gemeente. Heeft een verbonden partij slechts deels of 
geen weerstandsvermogen, dan ontstaat er een risico voor de gemeente naar rato van haar deelname in die 
partij (bijvoorbeeld naar rato van inwonertal).  
Het risicobedrag waarmee de gemeente rekening moeten houden, is dus afhankelijk van de mate waarin 
verbonden partijen zelf weerstandsvermogen aanhouden. Dat is per partij verschillend. Om toch een 
inschatting te doen van risico’s voor de gemeente, gaan we uit van de jaarbijdrage van onze gemeente aan 
de diverse verbonden partijen. De meest recente gegevens, afgerond op € 1.000 wat dat betreft zijn: 
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• GGD Brabant-zuidoost € 467.000 

• GRSK (Samenwerking Kempengemeenten) € 3.248.000 

• MRE (Metropoolregio Eindhoven) € 183.000 

• VRBZO (Veiligheidsregio Brabant Zuidoost) € 821.000 

• KempenPlus € 3.356.000 

• ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) € 205.000 

• KBP (Kempisch Bedrijven Park) € 0 

• Stichting Bizob (Bureau inkoop en aanbestedingen zuidoost Brabant € 81.000 

• BeNeGo (Belgisch Nederlands Grensoverleg) € 1.000 

• Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost € 3.000 

 TOTAAL € 8.365.000 

 
We schatten het algemene risico in op kostenoverschrijdingen tot 10% met een kans op voordoen van 25%, 
hetgeen het risico bepaalt op 25% x 10% x € 8.365.000 = € 209.000,- (afgerond). 
 
Er is sprake van een aantal ontwikkelingen, die aanvullende risico’s met zich meebrengen. Dit betreft de 
Omgevingswet, die waarschijnlijk per 1-1-2022 zal ingaan en die veel voorbereiding zal vragen vanuit 
diverse instanties. Van de verbonden partijen geldt dit met name voor ODZOB, GRSK en GGD. 
Specifiek voor de GRSK geldt dat de heroriëntatie op de Kempensamenwerking van betekenis kan zijn in 
het kader van risico’s. Een aantal uitgavenposten binnen de GRSK zijn incidenteel geraamd vanwege de 
onzekerheid over de toekomstige samenwerking.  
Wij achten het zinvol om vanwege deze extra risico’s rekening te houden met extra weerstandsvermogen ad 
€ 300.000,-, zodat het totaal aan risico’s in relatie tot verbonden partijen kan worden gekwantificeerd op 
afgerond € 509.000,-.  
 
Informatiebeveiliging 
Het belang van privacy en informatiebeveiliging is de laatste jaren sterk toegenomen binnen de gemeente, 
onder andere door de toenemende digitalisering en de nieuwe privacywetgeving. Met het van kracht worden 
van de AVG heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van privacy en is er 
een uitbreiding en versterking van de rechten van inwoners. Zo zijn we onder andere verplicht om 
datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We spreken van een datalek als 
persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. De 
Autoriteit Persoonsgegevens kan boetes opleggen tot € 20 miljoen als een organisatie niet voldoet aan de 
AVG-wetgeving.  
 
Aan de hand van het in 2018 geactualiseerde informatiebeveiligingsbeleid is in 2019 een GAP-analyse 
gemaakt en werd er een risicoanalyse uitgevoerd. De voorgestelde maatregelen die hieruit voorvloeien zijn 
vertaald in jaarplannen voor de individuele Kempengemeenten en afdelingen van de GRSK. Desondanks 
blijven er altijd risico’s bestaan, het is namelijk onmogelijk om alle beveiligingsincidenten te voorkomen. De 
risico’s zijn onder te verdelen in drie categorieën:  
• Het niet beschikbaar hebben van de benodigde informatie (aspect beschikbaarheid). Het uitvallen van 

een kernapplicatie voor bijvoorbeeld het verstrekken van paspoorten of het uitbetalen van uitkeringen of 
subsidies verstoort direct de bedrijfsprocessen, maar kan ook inwoners of organisaties direct in 
problemen brengen. 

• Ongeautoriseerde toegang tot vertrouwelijke of geheime informatie (aspect vertrouwelijkheid). Wanneer 
onbevoegden toegang hebben tot gevoelige informatie kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Zo kan 
de privacy van personen worden aangetast, maar er kan bijvoorbeeld ook gevoelige informatie rondom 
grondposities uitlekken. Het kan in bepaalde gevallen zelfs leiden tot fysieke risico’s, wanneer 
bijvoorbeeld via internet pompen, sluizen of gemalen buiten werking gesteld worden.  

• Onjuiste of onvolledige informatie (aspect integriteit). Wanneer in administraties of basisregistraties 
onjuiste gegevens staan, kan dat leiden tot problemen en fouten, zoals foutieve uitbetalingen.  

 
In 2019 hebben we ons ingespannen om de risico’s op beveiligingsincidenten zo klein mogelijk te maken en 
houden en daarmee eventueel schade te beperken. Zo zijn enkele zaken geregeld die voorvloeien uit het 
informatiebeveiligingsplan, zoals nieuw beleid voor toegangsautorisaties. Het grootste risico blijft echter het 
dagelijks handelen van de medewerkers. We hebben continu aandacht voor interne bewustwording van alle 
medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie.  
 
Mogelijke, niet verzekerde, financiële schade is uitermate moeilijk in te schatten en kan zeer divers zijn, 
afhankelijk van het optredende risico en het tijdsverloop. Daarom richten wij ons vooral op preventieve acties 
en hangen wij aan dit risico op dit moment geen weerstandvermogen. 
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Gegarandeerde geldleningen 
De gemeente staat garant voor de betaling van rente en aflossing over een aantal door derden aangegane 
geldleningen. Daarbij is een onderscheid te maken tussen garantstellingen aan woningcorporaties op basis 
van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en overige garantstellingen. 
Voor geldleningen onder het regime van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geldt dat bij problemen 
eerst het WSW aangesproken wordt en pas als deze niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, staan 
Rijk en gemeenten ieder voor 50% garant. Het totaalbedrag waarvoor onze gemeente onder het regime van 
het WSW een afgeleide garantstelling heeft afgegeven bedroeg per 31 december 2019 € 20 miljoen. De 
totale WOZ-waarde van de onroerende zaken waarop de garantie betrekking heeft, bedraagt ruim € 110 
miljoen. Wij hebben geen signalen, die zouden kunnen duiden op een concreet risico dat wij binnen 
afzienbare termijn aangesproken worden op onze waarborgverplichtingen.  
Er is geen sprake meer van overige garantstellingen. De gemeente is terughoudend in het afgeven van 
garanties. In het kader van het WSW is de verhouding tussen afgegeven garanties in relatie tot de waarde 
van het daar tegenover staande woningbezit nog dermate gunstig, dat de risico’s in de praktijk erg klein zijn. 
Daarom houden we geen risicobedrag aan. 
 
Claims Attero i.v.m. aanbod brandbaar huishoudelijk afval 
Voor de periode 1-2-1997 t/m 1-2-2017 hebben de 6 Brabantse gewesten (vertegenwoordigd door de 
Vereniging van Contractanten (VvC)), namens de Brabantse gemeenten, een overeenkomst gesloten met 
Afvalsturing Brabant (nu: Attero) voor de verwerking van huishoudelijk restafval. Daarbij is o.a. afgesproken 
dat de Brabantse gemeenten jaarlijks tenminste 510 kiloton (de volumeplicht) restafval ter verwerking 
(verbranding) aan moeten leveren. Omdat het afvalbeleid steeds meer gericht is op het terugdringen van de 
hoeveelheid restafval, werd in 2011 voor het eerst niet meer aan die volumeplicht voldaan. Dat is voor Attero 
reden geweest om aan de Brabantse gewesten een naheffing op te leggen wegens het niet nakomen van de 
volumeverplichting over de periode 2011 t/m 2014. In een arbitraal eindvonnis heeft het Nederlands 
Arbitrage Instituut (NAI) Attero m.b.t. die naheffing in het ongelijk gesteld. Deze kwestie was hiermee 
afgedaan. 
Voor de jaren 2015, 2016 en januari 2017 (einde contractperiode) heeft Attero een nieuwe naheffing 
opgelegd voor het niet nakomen van de volumeplicht. Tot veler verrassing heeft het NAI in een eindvonnis 
nu Attero in het gelijk gesteld. Het NAI heeft geoordeeld dat, in tegenstelling tot de jaren 2011-2014, de 
Brabantse gewesten en gemeenten verplicht zijn een naheffing te betalen voor de minderlevering. Naar 
aanleiding hiervan is de VvC een procedure gestart bij het Gerechtshof om het vonnis te vernietigen. De 
uitspraak van deze vernietigingsprocedure wordt niet voor het einde van 2020 of zelfs begin 2021 verwacht. 
Mochten de gewesten uiteindelijk aan het kortste eind trekken, dan zullen waarschijnlijk ook de gemeenten 
binnen de gewesten een (deel van die) naheffing moeten betalen. Het risico is sterk afhankelijk van de 
uitkomst van de juridische procedures en verschilt zeer van gemeente tot gemeente. Bovendien moet na 
afloop van de lopende procedure nog bepaald worden op grond van welke verdeelsleutel de kosten over de 
gemeenten verdeeld moeten worden (op basis van aantal inwoners, op basis van het verschil in 
geraamde/geleverde tonnages of een combinatie daarvan).  
Vooralsnog schatten wij ons risico op basis van globale berekeningen in op een bandbreedte tussen 
€ 104.000,- en € 211.000,-. Gemiddeld is dat € 157.500,- en omdat wij ons niets voor kunnen stellen bij 
redenen die de huidige claim succesvol zouden maken, ramen wij de kans op voordoen in op 25%, zodat 
voor het weerstandsvermogen rekening wordt gehouden met afgerond € 40.000,-.  
 
Sociaal domein  
Voor de uitvoering van de Jeugdzorg en de Wmo (begeleiding) zijn de uitkeringen van het Rijk op basis van 
de circulaires van het gemeentefonds een gegeven. Op de ontwikkeling van de kosten van met name 
Jeugdzorg is de invloed van de gemeenten niet altijd voldoende groot. Hoewel er zowel vanuit het Loket van 
A tot Z als vanuit het CJG+ een sterke inzet is op preventie van (dure) zorgkosten, is dat niet altijd door de 
gemeente te beïnvloeden. Vanuit bijv. de huisartsen en rechtbanken is er een zelfstandige 
verwijsbevoegdheid van jeugdigen naar zorgaanbieders. Hoewel het de voorkeur heeft om alle zorgvragen 
via het CJG+ te laten verlopen, is dat in de praktijk soms anders, ondanks het feit dat de contacten met 
huisartsen en andere partijen zo goed mogelijk onderhouden worden (inmiddels voor alle partijen 
gereguleerd en vereenvoudigd door digitale uitwisseling). 
Ook de min of meer toevallige noodzaak van een of meer dure zorgtrajecten kan een grote invloed hebben 
op het kostenpatroon. Er is dan ook sprake van een open-eind systeem, waaraan in de kostensfeer risico’s 
zijn verbonden. Wij ramen 50% kans op € 250.000 aan extra kosten, dat is € 125.000. 
 
Herverdeling gemeentefonds 
In de voorliggende begroting is geen rekening gehouden met nadelige effecten van de aangekondigde 
herverdeling van het gemeentefonds ingaande 2022 omdat daarover nog teveel onzekerheden bestaan. 
Daarmee is vanzelfsprekend niet gezegd dat er geen herverdeling komt of dat er geen nadelige gevolgen 
optreden naar aanleiding van een herverdeling. Hierin schuilt dus een risico. Zoals naar aanleiding van de 
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meicirculaire 2020 aan uw raad is medegedeeld, wordt het herverdeeleffect op uitsluitend het gedeelte 
sociaal domein binnen de algemene uitkering voor gemeenten van onze omvang geschat op € 58,- per 
inwoner, hetgeen voor onze gemeente € 760.000 nadelig zou zijn. Ook al wordt dit gedurende de eerste 3 
jaren voor respectievelijk 75%, 50% en 25% gecompenseerd, dan nog is sprake van gigantische bedragen. 
Ter illustratie daarvan geven wij de begrotingssaldi van deze begroting als rekening gehouden zou worden 
met het hiervoor geschetste, gefaseerd ingevoerde herverdelingsscenario: 

Bedragen in €  2021 2022 2023 2024 
Herverdeeleffecten 0 -/- 190.000 -/- 380.000 -/- 570.000 

Structureel saldo 287.000 44.000 -/- 655.000 -/- 960.000 

Incidenteel saldo -/- 532.000 -/- 396.000 -/- 152.000 -/- 82.000 

TOTAAL SALDO -/- 245.000 -/- 352.000 -/- 807.000 -/- 1.042.000 

 
Een fasering in het doorvoeren van herverdeelaffecten geeft gemeenten wel iets meer tijd om via 
ombuigingsoperaties naar oplossingen te zoeken. Zolang echter sprake is van bedragen in de omvang als 
eerder geraamd, lijkt het nauwelijks mogelijk om daarvoor oplossingen te vinden.  
Het is dan ook begrijpelijk dat het verzet tegen de voorgenomen herverdeling groot is. Onder meer via de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) krijgt dat verzet nader vorm, niet alleen tegen de 
voorgenomen herverdeling maar ook ten aanzien van de totale hoogte van het gemeentefonds, want 
eigenlijk is men alom van mening dat de omvang van het gemeentefonds ontoereikend is om de daarbij 
behorende taken naar behoren uit te kunnen voeren. Het Rijk moet dus meer geld toevoegen aan het 
gemeentefonds. Op de algemene ledenvergadering van de VNG zijn er voor dat doel diverse moties en 
resoluties ingediend en aangenomen, waarvan een aantal zelfs in unanimiteit. Mede daardoor zal de VNG in 
het overleg met het Rijk zich ongekend hard opstellen. 
Maar we zullen moeten afwachten wat het kabinet uiteindelijk zal beslissen over de herverdeling en over het 
gemeentefonds al geheel. Uitsluitsel daarover wordt niet eerder dan in december 2020 verwacht. 
Hoe dan ook zullen reserves geen structurele oplossing kunnen bieden voor herverdeeleffecten van de 
geschetste omvang. Daarvoor moet dan eerder gedacht worden aan een fundamentele herbezinning op 
ambities en taken. Daarom ramen wij hiervoor op dit moment geen weerstandsvermogen.  
 
Gevolgen Covid-19 
De coronapandemie is op het moment van opstelling van de voorliggende begroting nog in volle omvang 
aanwezig. Tijden waarin het de goede kant op gaat, worden afgewisseld met tijden waarin het toch weer de 
verkeerde kant op beweegt. Het staat wel vast dat corona ons voorlopig nog stevig in een wurggreep houdt. 
Er zal nog veel inzet van iedereen gezamenlijk nodig zijn om dit probleem te beteugelen. 
Wat corona aan extra uitgaven heeft gebracht valt buiten de werking van deze begroting. In hoeverre we in 
2021 en volgende jaren te maken hebben met de directe en/of economische gevolgen van deze Covid-19 
crisis, is nu niet te bepalen. Evenmin is er iets concreets te zeggen over de mate waarin gemeenten worden 
gecompenseerd voor eventuele extra kosten. In de voorliggende begroting hebben wij de cijfers daarop dan 
ook niet aangepast. Daarin schuilt dan ook een risico, hetgeen wij op dit moment met geen mogelijkheid 
kunnen kwantificeren. 
   
Claims intensieve dierhouderij 
Rondom de intensieve dierhouderij spelen al geruime tijd tal van ontwikkelingen, die doorwerken in 
regelgeving vanuit de landelijke en provinciale overheid, maar ook in gemeentelijk beleid, zoals 
omgevingsvisie, bestemmingsplannen en dergelijke. Al deze ontwikkelingen kunnen wellicht beperkingen 
inhouden voor de ontwikkeling van een aantal bedrijven in die sector. Daarbij zullen sommige ondernemers 
zich benadeeld voelen door de nieuwe regelgeving en proberen dat nadeel gecompenseerd te krijgen door 
claims in te dienen. Het is op dit moment geenszins in te schatten wat de slagingskans van dat soort claims 
zal zijn en om hoeveel gevallen het zou kunnen gaan. Desalniettemin moeten we rekening houden met de 
kosten van afhandeling van eventuele claims en bestaat altijd het risico dat claims toegewezen worden.  
Vooralsnog maken wij een inschatting van 50% kans op € 100.000 aan afhandelingskosten en 10% kans op 
€ 1 miljoen aan claims, derhalve in totaal een risico van € 150.000. 
 
Strafrechtelijke verantwoordelijkheid onderhoud wegen 
Recente jurisprudentie maakt duidelijk dat overheden in bepaalde omstandigheden strafrechtelijk 
verantwoordelijk zijn voor gebrekkig onderhoud aan wegen c.q. openbaar gebied (bijvoorbeeld als de 
gemeente bewust nalaat om voldoende onderhoud te plegen of anderszins maatregelen te nemen ter 
voorkoming van ongevallen). Aangezien wij een recente update van het wegenbeleid en -beheer hebben 
vastgesteld en de noodzakelijke budgetten daarop ook zijn afgestemd, gaan wij er van uit dat het risico in 
dezen dermate laag moet worden ingeschat, dat daar geen weerstandsvermogen voor hoeft te worden 
aangehouden. 
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Voorzieningen 
De voorzieningen worden bij de opstelling van de jaarrekening herrekend op basis van de dan bekende, 
meest recente informatie. Dat zijn echter altijd momentopnamen, zodat er altijd een risico bestaat dat 
voorzieningen onvoldoende hoog zijn. De onzekerheid over het al dan niet toereikend zijn van voorzieningen 
kan toe- of afnemen door tijdsverloop of door de aard van de voorziening. 
De voorzieningen voor wegen en gebouwen en riolering worden eens in de 4 à 5 jaar geactualiseerd. Voor 
wegen en riolering is dat recent gebeurd. De actualisering van de onderhoudsvoorziening gebouwen heeft in 
2019 plaatsgevonden.   
Voorzieningen voor wachtgeld- en Appa-verplichtingen worden jaarlijks geactualiseerd voorafgaand aan de 
samenstelling van de jaarrekening. De voorziening wachtgelden is gebaseerd op inschattingen ten aanzien 
van met name de duur van de wachtgeldverplichting. Die duur is meestal redelijk nauwkeurig te bepalen, 
maar kan onzeker worden als zich zaken voordoen als arbeidsongeschiktheid tijdens de wachtgeldperiode. 
Daardoor kan de wachtgeldverplichting langer doorlopen, terwijl de tijd dan moeilijk in te schatten is. De 
gemeente Reusel-De Mierden heeft één doorlopende wachtgeldverplichting vanwege 
arbeidsongeschiktheid. Op basis van nu bekende gegevens is de duur ingeschat. 
Omdat alle voorzieningen op basis van de meest recente gegevens zijn berekend, achten wij het niet nodig 
om hiervoor een aanvullend risicokapitaal aan te houden.  
 
3.3.4. Resumé risicobedragen 

Samenvatting beschreven risico 
(Bedragen in €) 

Benodigde weerstand 

Grondexploitaties 1.638.000 

Intergemeentelijke samenwerking 509.000 

Sociaal domein 125.000 

Claim Attero 40.000 

Intensieve dierhouderij 150.000 

Totaal 2.462.000 

Het geblokkeerde deel van de algemene reserve dient op basis van het in juli 2020 door uw raad 
vastgestelde beleid bepaald te worden op 1,8 maal de gekwantificeerde risico’s, dus op 1,8 x € 2.462.000 = 
€ 4.431.600,-. 
 
3.3.5. Kengetallen 
Op basis van artikel 11 van het Bbv moet de begroting en ook de jaarrekening in de risicoparagraaf een 
tabel met een aantal kengetallen bevatten. De volgende cijfers kunnen gegeven worden: 
 

 
 
Enige uitleg over de betekenis van deze kengetallen is nodig. 
De netto schuldquote en de netto schuldquote, gecorrigeerd voor verstrekte leningen, weerspiegelen het 
niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de 
rentelasten op de exploitatie. Omdat onze gemeente nauwelijks gelden heeft uitgeleend, zijn de beide 
percentages nagenoeg gelijk. In beginsel is een zo laag mogelijke quote het meest gunstig. 
De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is haar financiële verplichtingen te 
voldoen. Een hoge schuld hoeft bijvoorbeeld geen probleem te zijn als er ook sprake is van veel eigen 
vermogen. De solvabiliteitsratio drukt het eigen vermogen uit als percentage van het totale vermogen. Hoe 
hoger deze quote, hoe beter de gemeente er voorstaat. 
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond in exploitatie) is 
ten opzichte van de totale geraamde baten. Aan deze quote is eigenlijk geen kwalificatie goed of slecht te 
hangen. Wel is een hoge quote een teken van grotere voorraad nog uit te geven grond, waardoor het risico 
op dat gebied groter is. Een lagere quote voor grondexploitatie betekent dus in het algemeen dat de 
gemeente minder risico’s loopt op dat gebied. 

Kengetallen Begroting Begroting Begroting Begroting

2021 2022 2023 2024

Solvabiliteit 25,3% 24,3% 23,0% 22,5%

Netto schuldquote 88,2% 81,2% 96,9% 88,7%

Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte 

leningen 88,2% 81,3% 96,9% 88,8%

Grondexploitatie 70,9% 51,1% 58,4% 48,9%

Structurele exploitatieruimte 0,8% 0,6% -0,8% -1,1%

Belastingdruk 92,57% 92,57% 92,57% 92,57%



31 
 

De structurele exploitatieruimte geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een positief 
percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken 
(begrotingsoverschot). Uiteraard is hier een hogere quote altijd gunstiger. 
Het kengetal belastingcapaciteit geeft inzicht in de gemeentelijke woonlasten (OZB, rioolheffing en 
afvalstoffenheffing) ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Hierbij zijn de woonlasten voor een 
meerpersoonshuishouden met eigen woning leidend. De kwalificatie van deze quote is afhankelijk van 
politieke keuzes c.q. voorkeuren. Het hoeft geen doel te zijn om een lager belastingniveau te hebben dan het 
landelijk gemiddelde. Een score van 100% zou betekenen dat de gemeente precies op het landelijk 
gemiddelde zit.   
 
Als we de kengetallen bezien, dan zien we een lagere ratio voor solvabiliteit ten opzichte van de begroting 
2020 en jaarrekening 2019. Dat is verklaarbaar vanuit de cijfers waaruit de ratio is opgebouwd, zijnde totaal 
eigen vermogen (= reserves) gedeeld door totaal passiva. De verschillen zitten vooral in de passiva, waarbij 
sprake is van een hogere (inschatting van) de schuldpositie, maar ook in andere balansposten, zoals 
voorzieningen.  
Ook bij de schuldquotes zien we verschil vanuit de verwachting dat geleend zal moeten worden ten behoeve 
van de uitvoering van een aantal grote projecten. 
De grondpositie van de gemeente is iets groter geworden, met name omdat inmiddels een nieuwe 
grondexploitatie is toegevoegd (plan ’t Kantje in Hulsel). De komende jaren gaan daar exploitaties afvallen 
die volledig gerealiseerd zijn (Molen Akkers, Kerkekkers en Den Horst). 
De belastingdruk is niet alleen afhankelijk van eigen beleid, maar ook van de landelijke gemiddelde. Een 
grotere landelijke stijging leidt tot een gunstiger score voor onze gemeente.  
Het overall beeld ten aanzien van de financiële kengetallen mag tot tevredenheid stemmen, maar vraagt 
tevens om waakzaamheid ten aanzien van de toekomst. Tegelijker mag er een redelijke verwachting zijn dat 
er de komende jaren nog winstnemingen uit grondexploitaties zullen optreden, waardoor de quotes voor 
solvabiliteit en schulden weer zullen veranderen. In die zin geven dit soort kengetallen goede indicaties voor 
ontwikkelingen, maar moeten ze wel bezien worden in het licht van allerlei andere ontwikkelingen.  
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3.4  Financiering 
 
 
3.4.1. Algemeen 
De gemeente maakt gebruik van zogenaamde totaalfinanciering (geen projectfinanciering). Dat betekent dat 
zowel de lopende uitgaven als de investeringen worden gedekt door de lopende inkomsten en eigen 
(financierings)middelen (liquide middelen, reserves e.d.) en opgenomen kort- en langlopende geldleningen. 
De zorg voor het permanent aanwezig zijn van voldoende financiële middelen behoort tot de treasuryfunctie.  
 
De treasuryfunctie van de gemeente dient tot: 

• het tijdig aantrekken van voldoende middelen om de programma’s binnen de door de raad vastgestelde 
kaders van de begroting uit te kunnen voeren (beschikbaarheid); 

• het beheersen van de risico’s verbonden aan de treasuryfunctie (risicominimalisatie); 
• het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen en het bereiken van voldoende 

rendement op overtollige middelen (rente-optimalisatie); 

• het beperken van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen 
en financiële posities (kostenminimalisatie). 

 
De gemeentelijke liquiditeiten worden beïnvloed door de uitgaven- en de inkomstenstromen. Bij de 
uitgavenstromen is er naast de redelijk constante stroom van min of meer dagelijkse uitgaven, sprake van 
beïnvloeding door grote projecten, welke voor tijdelijke pieken in de uitgaven zorgen. Bij de 
inkomstenstromen zorgen de uitkeringen van het Rijk en de belastinginkomsten voor de redelijk constante 
stroom van inkomsten. Echter ook de inkomsten uit bijvoorbeeld bouwgrondverkopen hebben een grote 
invloed op de liquiditeitspositie. Als gevolg van de economische crisis hebben we een reeks van jaren 
gekend, waarin de inkomsten uit grondexploitaties achterbleven bij de verwachtingen. Inmiddels zijn de 
verkopen voor zowel woningbouw als bedrijven weer behoorlijk aangetrokken. Bij de grondexploitaties is het 
merendeel van de kosten in het verleden gemaakt, zodat verkoopopbrengsten zich direct zullen vertalen in 
een lagere behoefte om geldleningen aan te trekken (een lagere leningenportefeuille). 
 
De situatie op de financiële markten heeft geleid tot een ongekend lage rente op aan te trekken 
financieringsmiddelen. Dat geldt voor zowel de langlopende geldleningen (looptijd  > 1 jaar) als voor kort 
geld (looptijd  < 1 jaar). Met behulp van prognoses van onze geldstromen proberen we continu onze 
behoefte aan geld of kapitaal zo slim mogelijk af te dekken, waardoor we zoveel mogelijk profiteren van de 
huidige lage rentestand. 
 
3.4.2. Treasury en renteontwikkeling 
Voor de te hanteren rentepercentages gelden op basis van het Bbv regels die er eenvoudig gezegd op neer 
komen dat de rente die de gemeente hanteert meer geënt moet zijn op de werkelijke rente. Het Bbv maakt 
daarbij onderscheid tussen de rente die aan de grondexploitatie mag worden toegerekend en de rente die 
aan producten wordt toegerekend (middels de kapitaallasten). Dat onderscheid heeft te maken met het feit 
dat de gemeente gebruik maakt van totaalfinanciering, dus alle investeringen worden gefinancierd met een 
mix van eigen vermogen en vreemd vermogen.  
Voor de berekening van de te hanteren rentepercentages heeft het Bbv een standaard model ontwikkeld, dat 
gebruik maakt van gegevens uit de geprognosticeerde balans. Daaruit volgen de volgende cijfers: 
 

 
 
Omslagrente 
Om de rente die wordt gebruikt bij de berekening van kapitaallasten enigszins stabiel te houden, wordt ook 
nog gewerkt met een omslagrente. Die wordt berekend door de geraamde netto te betalen rente in 2020 te 
delen door de boekwaarde van de investeringen per 1 januari 2020. De uitkomst daarvan mag naar boven 
afgerond worden op een veelvoud van 0,5%. Aangezien er sprake is van een per saldo te betalen rente, 
bedraagt de renteomslag 0,5% (inclusief afronding het kleinst mogelijke percentage). 

Externe rentelast (lasten minus baten) 122.953

Extern rente % (= rentelast/schulden) 0,73%

Externe rente projectfinancieringen 0

Extern rente% excl. projecten 0,73%

Rente eigen vermogen 0

Rente voorzieningen 0

Rente% grondexploitaties: 0,37%

Rente grondexploitaties 86.939
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Renteresultaat 
Met de eerder in deze paragraaf vermelde gegevens kan het renteresultaat berekend worden, dat als baat in 
de begroting is opgenomen. 

 
  
 
3.4.3. Leningenportefeuille 
Onze gemeente heeft per 1 januari 2021 naar verwachting voor een bedrag van afgerond € 17 miljoen aan 
opgenomen langlopende geldleningen. Afhankelijk van wanneer we inkomsten ontvangen uit met name 
grondverkopen zou de leningenportefeuille kunnen afnemen. Een toename is echter meer voor de hand 
liggend vanwege de grote investeringen die de komende jaren op stapel staan. 
 
3.4.4. Kasgeldlimiet 
Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het maximale bedrag dat de gemeente met kortlopend geld mag 
financieren. Dit kan bijvoorbeeld door ‘rood’ staan bij de bank of door het aantrekken van kasgeld. 
Wettelijk is vastgesteld dat de kasgeldlimiet 8,5% van de jaarbegroting (exclusief btw) is. De gemeente is 
verplicht om per kwartaal de kasgeldlimiet te toetsen en de provincie te informeren als deze meer dan twee 
achtereenvolgende kwartalen wordt overschreden. 
 
Berekening kasgeldlimiet op basis van de begroting 2021: 

Omvang begroting (exclusief lijst nieuw beleid) € 34.129.000 

Toegestane limiet  8,50% 

Ruimte kasgeldlimiet € 2.901.000 

 
3.4.5. Renterisiconorm 
De renterisiconorm op basis van de Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) heeft als doel om het 
renterisico bij herfinanciering te beheersen. De renterisiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte 
aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. Er mag 
dus maximaal 1/5e deel van de langlopende schulden aan rentegevoeligheid onderhevig zijn. In onderstaand 
overzicht is deze norm voor de komende begrotingsjaren afgezet tegen de ingeschatte aflossingen. 

 
 
Zichtbaar is dat we alle jaren onder de renterisiconorm blijven.  

Schema renteberekening 2021
a Externe rentelasten 122.953

b Eexterne rentebaten 0

122.953

c Rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend 86.939

-86.939

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 36.014

d1 Rente over eigen vermogen 0

d2 Rente over voorzieningen 0

Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente 36.014

e De aan taakvelden toegerekend rente (renteomslag) -240.777

f Renteresultaat -204.763

1 Renteherzieningen 0 0 0 0

2 Aflossingen 4.238 2.681 2.486 1.663

3 Renterisico (1+2) 4.238 2.681 2.486 1.663

4a Begrotingstotaal van betreffend jaar 34.129 37.347 32.858 34.844

4b Percentage regeling 0 0 0 0

4 Renterisiconorm (20% van het begrotingstotaal) 6.826 7.469 6.572 6.969

5a Ruimte onder de renterisiconorm (4>3) 2.588 4.788 4.086 5.306

5b Ruimte boven de renterisiconorm (3>4) 0 0 0 0

Renterisiconorm

Bedragen x € 1.000
2021 2022 2023 2024
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Overigens trachten wij renterisico’s zoveel mogelijk te beperken door nieuwe leningen zoveel mogelijk in 
looptijd te spreiden. Zodoende voorkomen we dat veel leningen op hetzelfde moment moeten worden 
geherfinancierd, waarbij we dan afhankelijk zijn van de rentestand op dat moment.  

 
3.4.6. EMU-saldo 
Het Economische en Monetaire Unie (EMU)-saldo is het vorderingensaldo van de totale overheid (Rijk, 
decentrale overheden en premie gefinancierde sectoren als zorg en sociale zekerheid). Het EMU-tekort mag 
maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) bedragen. Hiermee wil men voorkomen dat de 
overheidsfinanciën van EMU-landen ontsporen. Zolang de uitkomst van onderstaand overzicht positief is, 
levert de gemeente geen bijdrage aan een (te) hoog Europees begrotingstekort, want dan zijn de uitgaven in 
EMU-opzicht lager dan de inkomsten. Er is geen directe sanctie op overschrijding van het EMU-saldo door 
een individuele gemeente. Op basis van de Wet Hof (Wet Houdbare overheidsfinanciën) komt een sanctie 
pas in beeld als sprake is van structurele overschrijding van de norm én na uitgebreid overleg. Zoals in 
onderstaand overzicht ook goed zichtbaar is, spelen de (geraamde) opbrengsten van grondverkopen in de 
grondexploitaties een grote rol in de bepaling van het EMU-saldo. 
In de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds is de individuele referentiewaarde van het EMU-
saldo voor Reusel-De Mierden bepaald op 1.292. Deze individuele referentiewaarde betreft geen norm, 
maar een indicatie van het aandeel dat onze gemeente heeft in de gezamenlijke (landelijke) norm. In de 
referentiewaarden van individuele overheden is naast het eigen aandeel ook het aandeel van openbare 
lichamen (verbonden partijen) opgenomen.  
Pas als nationaal blijkt dat de gemeenten en hun verbonden partijen gezamenlijk het plafond van het EMU-
tekort gaan overschrijden, kan van gemeenten worden gevraagd het individuele EMU-tekort van de lopende 
begroting te verminderen.  
 
 

 
  N.B.: het staatje ziet er iets anders uit dan andere jaren. Dat komt omdat wij het overzicht gebruiken zoals wij het in moeten zenden. 

 
 
  

EMU-saldo

2020 2021 2022

Omschrijving x € 1000,- x € 1000,- x € 1000,-

1. -708 -557 -446

2. Mutatie (im)materiële vaste activa -1.500 778 539

3. Mutatie voorzieningen -200 -150 -100

4. -4.500 -1.625 -4.684

5. 0 0 0

5.092 140 3.599

Volgens 

meerjarenraming 

in begroting 2021

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves 

(zie BBV, artikel 17c)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste 

activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van 

financiële vaste activa

Berekend EMU-saldo (=1-2+3-4-5)

Volgens realisatie 

tot en met sept. 

2020, aangevuld 

met raming 

resterende 

periode

Volgens begroting 

2021
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3.5.  Verbonden partijen 
 

 
3.5.1.  Algemeen 
Een verbonden partij is een instelling, buiten de eigen organisatie, waarin de gemeente een bestuurlijk en 
financieel belang heeft (Bbv, art. 1b). 
 
Met een zetel in het bestuur van een instelling of met stemrecht heeft de gemeente een ‘bestuurlijk belang’. 
Onder een ‘financieel belang’ wordt verstaan het ter beschikking stellen van middelen die de gemeente 
kwijtraakt bij faillissement van de verbonden partij of die bij financiële problemen van de verbonden partij op 
de gemeente verhaald kunnen worden.  
 
We kunnen een verbonden partij zien als één van de drie vormen waarmee gemeenten hun taken (laten) 
uitvoeren: door een eigen dienst, een commerciële partij of door een verbonden partij.  
Er kan een aantal redenen zijn, waarom een gemeente samenwerkt met een verbonden partij. Bijvoorbeeld 
vanwege de mogelijkheden van spreiding van risico’s over de verschillende deelnemers  
of om een efficiëntere uitoefening van een wettelijke taak te realiseren. 
 
De gemeente blijft verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen in de  programma’s. 
De raad dient hiervoor kaders te stellen en de verbonden partijen te controleren op de realisatie van de 
doelstellingen. Naast bovengenoemde taken is deze paragraaf belangrijk voor de raad vanwege de kosten 
en de financiële risico’s die de gemeente kan lopen met verbonden partijen. 
 
De wijze waarop de raad in voldoende mate invloed kan hebben op verbonden partijen is onderwerp van 
voortdurende aandacht. Mogelijke verbeteracties vinden mede plaats op basis van rekenkameronderzoek en 
landelijke ontwikkelingen.  
 
3.5.2.  Onderscheid gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en privaatrechtelijke 
verbondenheden 
Op een aantal gebieden is binnen de gemeente sprake van verbonden partijen. Het belangrijkste 
onderscheid dat daarbij gemaakt kan worden, is dat in gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en 
andere privaatrechtelijke verbondenheden. 
 
Bij gemeenschappelijke regelingen betaalt onze gemeente jaarlijks een bedrag voor exploitatiekosten van 
die gemeenschappelijke regeling naar rato van deelname in de regeling. Evenals bij stichtingen is bij de 
oprichting bijgedragen in de oprichtingskosten. Naar rato van de bijdragen loopt onze gemeente risico in een 
eventueel liquidatiesaldo van een gemeenschappelijke regeling/stichting. Verder lopen wij het risico dat een 
andere partij, die deelneemt in een gemeenschappelijke regeling/stichting, uittreedt. Op dat moment zal die 
partij uittreedkosten moeten betalen, die meestal bestaan uit kosten in de vorm van wachtgelden aan 
personeel. Voor de achterblijvende deelnemende partijen zal de bijdrage in de exploitatiekosten dan veelal 
stijgen, doordat algemene kosten, bijvoorbeeld overheadkosten, over minder deelnemers omgeslagen 
kunnen worden. Ook kan het draagvlak van een gemeenschappelijke regeling/stichting verminderen bij 
uittreding van een partner. Een volgend risico is er voor ons wanneer wij zelf uit een gemeenschappelijke 
regeling stappen. Op dat moment zijn wij ook verplicht tot het betalen van de eerder genoemde kosten. 
 
Via de afvaardiging van leden in besturen van gemeenschappelijke regelingen kunnen risico’s beïnvloed 
worden. De stem van de gemeente is meestal naar rato van de verhouding ten opzichte van het totaal aantal 
bestuursleden.  
 
Naast gemeenschappelijke regelingen/stichtingen heeft onze gemeente ook belangen in partijen op 
privaatrechtelijke grondslag. Het financiële risico van dit soort belangen is beperkt tot de waarde van de 
effecten c.q. de geaccepteerde verantwoordelijkheid.  
 
3.5.3.  Overzicht verbonden partijen 
Hieronder volgt een overzicht van de verbonden partijen van onze gemeente.  
Naast het openbaar belang worden ook de relevante ontwikkelingen toegelicht. 
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Naam: 
Vestigingsplaats: 

GGD Brabant-Zuidoost 
Eindhoven 

Relatie programma: Programma 6: Sociaal Domein 

Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur. 

Openbaar belang: Belangenbehartiging op het gebied van gezondheidszorg. 

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2021:  € 467.000 

Eigen vermogen (1-1-2021 / 31-12-2021):* € 2.690.000 € 3.143.000 

Vreemd vermogen (1-1-2021 / 31-12-2021):* € 12.231.000 € 12.418.000 

*Geprognosticeerde balans   

Ontwikkelingen: De GGD is nog volop bezig met de uitvoering van de bestuursopdracht om te komen 
tot een toekomstbestendige flexibele en betaalbare organisatie. Per 1 januari 2021 
wordt de gehele jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar ondergebracht bij de GGD, waarmee 
er een integrale JGZ 0-18 jaar ontstaat. De belangrijkste zaken zijn dan geregeld, 
maar het zal duidelijk zijn dat er ook na 1 januari nog veel geregeld moet worden.  
Andere onderdelen van de bestuursopdracht zijn het door ontwikkelen van de 
organisatie en uitbreiding van contracttaken.  
Verder speelt de GGD een grote rol bij de aanpak van Covid-19. Het gaat om de 
afname van testen en het bron- en contactonderzoek. Hiervoor is medio 2020 een 
projectorganisatie in gericht die naar verwachting ook in 2021 werkzaam zal zijn.  

Risico’s: In het najaar van 2020 komt de GGD met een concreet beeld van de financiële 
consequenties van de integrale jeugdgezondheidszorg en wordt duidelijk of de eerder 
geraamde financiële voordelen nog steeds reëel zijn en is ook meer duidelijk over de 
risico’s die er dan nog zijn ten aanzien van de integratie.  
De corona crisis heeft verder een enorme impact gehad op de GGD in 2020. Veel 
taken zijn noodgedwongen blijven liggen en moeten daarna weer worden ingehaald 
(denk aan vaccinaties), contracttaken zijn stopgezet (of er is veel minder vraag naar 
zoals reizigersvaccinaties) en er is met man en macht ingezet op de coronacrisis. 
Afhankelijk van het verloop van Covid-19 is dit ook een risico voor 2021.  

 
Naam: 
Vestigingsplaats: 

Kempisch Bedrijvenpark (KBP) 
Bladel 

Relatie programma: Programma 3: Economie 

Bestuurlijk belang: Vertegenwoordiging in dagelijks en algemeen bestuur. 

Openbaar belang: Het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-
economisch oogpunt aanvaardbaar bedrijvenpark gelegen binnen het rechtsgebied, 
binnen de door het bevoegd gezag te stellen ruimtelijke en andere publiekrechtelijke 
randvoorwaarden. Bovenstaande met inachtneming van de nader te formuleren 
sectorale doelstellingen en uitganspunten. 

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2021:  € 0 

Eigen vermogen (1-1-2021 / 31-12-2021):* € 12.694.000 € 14.458.000 

Vreemd vermogen (1-1-2021 / 31-12-2021):* € 25.705.000 € 17.019.000 

Resultaat 2021: 
*Geprognosticeerde balans 

 € 1.764.000 

 De 4 samenwerkende gemeenten participeren risicodragend in de realisatie van het 
plan. Eventuele verliezen of winsten worden gelijkelijk door de gemeenten gedragen 
of over de deelnemende gemeenten verdeeld. Actuele grondexploitatieberekeningen 
tonen aan dat een sluitende exploitatie mogelijk is. Op dit moment wordt geen 
voorziening voor negatieve exploitatie nodig geacht.  

Ontwikkelingen: Van de uitgeefbare grond (69 ha) is 62% verkocht (medio 2020).  
De planning voor uitgifte in 2020 is 7.2ha, maar vanwege het coronavirus wordt die 
planning waarschijnlijk niet gehaald. Medio 2020 is 4,5ha verkocht.  
Onlangs is gestart met de verkoop van het tweede wooncluster van 15 woonkavels.   

Risico’s: Het belangrijkste risico is vertraging in de gronduitgifte. Het tempo van de uitgifte heeft 
invloed op het eindresultaat van de exploitatie. Indien het break-evenpoint nog niet is 
bereikt, heeft dit een impact op het resultaat, omdat de financieringslasten langer 
doorlopen. Omdat de financieringslasten laag zijn is de impact ook klein. 

 
 

Naam: 
Vestigingsplaats: 

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) 
Reusel 

Relatie programma: Programma 0: Bestuur en ondersteuning / diversen voor programmakosten. 

Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur. 

Openbaar belang: Het, met behoud van de huidige bestuurlijke schaal, vergroten van de bestuurskracht 
door bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau, met als resultaat verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie. 

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2021:  € 3.273.000 

Eigen vermogen (1-1-2019 / 31-12-2019):* € 423.000 € 315.000 
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Vreemd vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):* € 8.490.000 € 7.226.000 

Resultaat 2019:* 
*Jaarrekening 2019 

 € 315.000 

Ontwikkelingen: 1. De toekomst van de Samenwerking tussen de Kempengemeenten is al enige 
jaren onderwerp van gesprek. Omdat de bewegingen die gemeenten willen 
maken op het gebied van samenwerking tot op heden verschillend waren is er 
vanuit de directie GRSK een intensief traject gestart om gemeenten op een lijn te 
krijgen ten aanzien van de toekomst voor de GRSK. Dit traject lijkt te resulteren in 
een andere focus binnen de samenwerking, namelijk die van autonome 
gemeenten en regie op gegevens. Door deze focus uit te werken binnen de 
GRSK ontstaat de mogelijkheid om de taken en bevoegdheden die belegd zijn 
binnen de GRSK opnieuw te verbinden met gemeenten. Hierdoor ontstaat een 
veranderingsopgave voor zowel de gemeenten als de GRSK. Deze zal een 
uitwerking moeten krijgen in de zin van personeel, financiën, juridisch, 
organisatorisch enzovoorts. Te verwachten is dat 2020 nodig zal zijn om plannen 
uit te werken en 2021 en 2022 om deze uit te voeren en te implementeren.  

2. KempenPlus neemt op dit moment op projectbasis een aantal diensten af van de 
GRSK. Zo maakt ze bijvoorbeeld gebruik van de dienstverlening van het Shared 
Service Center (SSC). Deze Dienstverlening aan Kempenplus zal structureel 
worden uitgewerkt en financieel vertaald.  

3. Er zal invulling gegeven worden aan de taakstellende bezuiniging van € 500.000 
die het DB aan de directeur van de GRSK heeft opgelegd. 

Risico’s: Het blijft nodig de taken die nu aan de GRSK zijn overgedragen uit te voeren. Het 
traject “Opnieuw verbinden van de Kempengemeenten” zal een uitwerking moeten 
krijgen in de zin van personeel, financiën, juridisch en organisatorisch. Daardoor is er 
op dit moment onzekerheid over de ontwikkeling van de samenwerking, die ook voor 
de GRSK onzekerheden en risico’s met zich meebrengt. Het risico is het mogelijk 
ontstaan van frictiekosten bij aanpassing van het samenwerkingsverband.  
Uitbreidingen van de formatie zijn in het financieel meerjarenperspectief opgenomen 
tot en met 2022. Dit betekent niet zonder meer dat na 2022 minder capaciteit nodig is 
voor de uitvoering van taken. Risico op dit punt is dat gemeenten na 2022 
geconfronteerd worden met hogere uitvoeringskosten dan de kosten die nu in het 
meerjarenperspectief in beeld zijn gebracht. Er is geen flexibel formatiebudget begroot 
vanaf 2021. Dit betekent dat ingeval er vervangingskosten bijvoorbeeld wegens ziekte 
van medewerkers ontstaan, daar geen budget voor beschikbaar is. Het risico dat 
daarbij optreedt is het mogelijk overschrijden van de begroting of dat niet alle taken 
volledig kunnen worden uitgevoerd.  

  

Naam: 
Vestigingsplaats: 

Metropoolregio Eindhoven (MRE) 
Eindhoven 

Relatie programma: Programma 0: Bestuur en ondersteuning 
Programma 3: Economie 
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 

Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. 

Openbaar belang: Samenwerken op regionale taken op het terrein van:  
▪ Economie 
▪ Transitie landelijk gebied 
▪ Energietransitie 
▪ Mobiliteit 

Daarnaast is het Regionaal historisch centrum Eindhoven (RhcE) een 
samenwerkingsitem en overkoepelend is er samenwerking op het gebied van 
bestuurlijke samenwerking,  organisatie, regionale strategie, overhead en landgoed 
Gulbergen. 

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2021 (incl. brainport en stimuleringsfonds) 
Gemeentelijke bijdrage 2021 RHCe 

€ 131.000        
€ 54.000 

Eigen vermogen (1-1-2021 / 31-12-2021):* € 3.337.000 € 2.571.000 

Vreemd vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 15.770.000 € 13.394.000 

*Geprognosticeerde balans   

Ontwikkelingen: Niet van toepassing. 

Risico’s: Stijging kosten van het personeel. 
Vertraging uitvoering projecten in verband met corona. 
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Naam: 
Vestigingsplaats: 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) 
Eindhoven 

Relatie programma: Programma 1: Veiligheid 

Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. 

Openbaar belang: Samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Taken op 
het terrein van brandweerzorg, gemeenschappelijke meldkamer, geneeskundige 
hulpverlening bij ongevallen en rampen, ambulancezorg, rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. 

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2021:  € 821.000 

Eigen vermogen (1-1-2021 / 31-12-2021):* € 5.887.000 € 4.773.000 

Vreemd vermogen (1-1-2021 / 31-12-2021):* € 35.438.000 € 33.121.000 

*Geprognosticeerde balans   

Ontwikkelingen: De meldkamer is verplaatst naar Den Bosch. 

Risico’s: Stijging kosten van het personeel. 
Vertraging uitvoering projecten in verband met corona. 
 

 
Naam: 
Vestigingsplaats: 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 
Eindhoven 

Relatie programma: Programma 7: Volksgezondheid en milieu 
Programma 8: VHROSV 

Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.  

Openbaar belang: Belangenbehartiging op het gebied van: 
▪ Uitvoeren verplichte taken uit het landelijke basistakenpakket op het gebied van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving; 
▪ Advisering over verzoektaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving. 

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2021:  € 205.000 

Eigen vermogen (1-1-2021 / 31-12-2021):* € 1.890.000 € 1.890.000 

Vreemd vermogen (1-1-2021 / 31-12-2021):* € 3.287.000 € 3.137.000 

*Geprognosticeerde balans   

Ontwikkelingen: De ontwikkelingen staan verwoord in de ODZOB- Begroting 2021 en meerjarenraming 
2022-2024. In het concernplan 2019-2022 zijn de ambities geformuleerd en de 
noodzakelijke stappen die de ODZOB moet zetten, wil hij geëquipeerd zijn voor de 
uitvoering van het takenpakket dat uit de Omgevingswet voortvloeit. Deze ambities 
gaan gepaard met investeringen in de organisatie. Deze ambities zijn verwerkt in de 
begroting 2021. De ODZOB rapporteert hierover financieel en op basis van prestaties. 
 
In de begroting 2021 en de daarbij horende meerjarenraming zijn een aantal 
speerpunten benoemd, zoals het verder uitvoeren en door ontwikkelen van het 
Regionaal Operationeel Kader, het voorbereiden van de komst van de Omgevingswet 
en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en zorgen voor toekomstbestendige 
veehouderijen. Ook zijn onder andere op het gebied van klimaat, energie en 
duurzaamheid, gezondheid, asbest, bodemkwaliteit, zeer gevaarlijke stoffen en 
ondermijnende criminaliteit speerpunten benoemd. 

Risico’s: De belangrijkste risico’s zijn: 
▪ De door de gemeenten en provincies ingezette bezuinigingen die leiden tot 

omzetdaling; 
▪ Het verlies van takenpakket aan kleine samenwerkingsverbanden en andere 

concurrenten; 
▪ Het niet realiseren van doelstellingen efficiency, standaardisatie, uitvoeringsbeleid 

en uniformiteit; 
▪ Mutatie in werk, bijvoorbeeld taken Wbb, deregulering, lokaal beleid en te zijner 

tijd de Omgevingswet. 
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Naam: 
Vestigingsplaats: 

KempenPlus 
Bladel 

Relatie programma: Programma 6: Sociaal domein 

Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het  bestuur. 

Openbaar belang: Uitvoering van taken op het gebied van sociale werkvoorziening ingevolge de Wsw, 
Werk en Inkomen (m.u.v.  bijzondere bijstand) ingevolge de Participatiewet, Ioaw, Ioaz 
en Bbz. 

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage  2021:  € 3.356.000 

Eigen vermogen (1-1-2021 / 31-12-2021):* Nnb Nnb 

Vreemd vermogen (1-1-2021 / 31-12-2021):* Nnb Nnb 

*Geprognosticeerde balans 
Op meerderde plaatsen in de begroting van Kempenplus is aangegeven dat de 
geprognosticeerde balansen pas kunnen worden opgesteld als het onderzoek naar de 
fraude is afgerond.. 

Ontwikkelingen: KempenPlus zal ook in 2021, althans voor een deel, nog in opbouw verkeren, maar 
tegelijkertijd is het uitdrukkelijk de bedoeling om meer en meer naar buiten toe gericht 
te zijn. Enerzijds dienstbaar aan de buitenwereld en anderzijds verbindingen blijven 
zoeken en/of intensiveren met externe samenwerkingspartners binnen Onderwijs, 
Ondernemers en Overheid. Verder willen we best practices van elders bezien op 
inpasbaarheid in onze processen, werkwijzen en uitvoering. 
 
KempenPlus werkt sinds de start aan een professionalisering van de processen die 
moet leiden tot een verbetering van de opbrengsten en de efficiency in alle 
deelprogramma's. Dit is verwoord in de volgende ambities die voor alle 
deelprogramma's en afdelingen gelden: 
  
1. Via moderne communicatiemiddelen wordt aan nieuwe doelgroepen getoond wat 

de verschillende werksoorten inhouden; 
2. Door met opleidingsklasjes en gerichte ontwikkelprogramma's te werken worden 

cliënten en medewerkers gestimuleerd in hun ontwikkeling naar een zo regulier 
mogelijke baan;  

3. Werkprocessen worden waar mogelijk vereenvoudigd en gedigitaliseerd en 
KempenPlus kiest voor systemen en leveranciers die hierbij passen; 

4. KempenPlus onderzoekt nieuwe technologieën die bijdragen aan het kunnen 
uitvoeren van hoger gewaardeerd werk en een positief effect hebben op de 
efficiency van de processen; 

5. De informatie voor het beheersen van de organisatie wordt verder ingericht. In 
2021 voert KempenPlus een nulmeting medewerkers en klanttevredenheid uit om 
de ontwikkelingen hierin de komende járen te kunnen volgen; 

6. Samenwerking tussen de afdelingen Bedrijfsvoering, Werk & Participatie en 
Bedrijven wordt verder vormgegeven om tot een formatie en bezetting te komen 
die is afgestemd op de behoeften van de organisatie. 

Risico’s: 1. De functiebeschrijvingen en het functieboek worden geactualiseerd. De beloning 
van enkele SW medewerkers in de uitvoeringsorganisatie is waarschijnlijk te laag.  

2. Naast de prijsrisico's heeft KempenPlus ook te maken met kwantiteits- en 
kwaliteitsrisico's:  

a) Hogere instroom Cliënten; 
b) Afname van het aantal medewerkers met een SW indicatie kan niet 

gecompenseerd worden door de instroom van medewerkers met LKS/BW;  
c) Arbeidsvermogen (potentieel)van de medewerkers uit de doelgroep neemt af.  
  
De kans dat het eerste risico (meer Cliënten) zich voordoet is door de coronacrisis 
sterk toegenomen. KempenPlus is ook belast met de uitvoering van de Tozo. Hiervoor 
is geen bedrag opgenomen in de risico's omdat het uitgangspunt is dat de gemeenten 
alle uitvoeringskosten vergoeden aan KempenPlus. In de begroting wordt ervan 
uitgegaan dat de uitstroom van de SW gecompenseerd wordt door de medewerkers 
met een loonkostensubsidie of in Beschut Werken. KempenPlus richt zich vooral op 
het plaatsen van medewerkers op een zo regulier mogelijke baan. Het risico bestaat 
dat de medewerkers die binnen de infrastructuur werken minder loonwaarde of 
productiviteit hebben en meer begeleiding nodig hebben Het risico op de 
ontwikkelingen in de doelgroepen wordt geschat op 10% van uitvoeringskosten van 
W&P.  
 
Voor de bedrijfsresultaten is KempenPlus afhankelijk van de vraag in de markt en de 
economische ontwikkelingen. De volgende risico's hangen hiermee samen:  
1. Wegvallen van vaste klanten en goed renderende opdrachten;  
2. Aflopende contracten met de gemeenten  
3. Aanpassen van de relatie met de gemeenten. Er wordt bekeken of KempenPlus 

een andere rol kan aannemen richting de gemeenten. Dit zou dan verschuiven 
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van ingehuurde partij naar meer samenwerkingspartner bijvoorbeeld op het 
gebied van uitvoeringstaken op het gebied van Groen.  

4. Meer instromers dan de markt aan kan waardoor de tarieven onder druk staan;  
5. Concurrentie voor laagbetaalde functies door lage loonlanden en robotisering;  
6. Economische gevolgen van corona;  
7. De fraude kan tot imagoschade leiden waardoor KempenPlus minder interessant 

wordt als partner.  
Het risico wordt ingeschat op 25% van de netto toegevoegde waarde. 

 
De kans bestaat dat medewerkers die de organisatie verlaten hebben in een later 
stadium een beroep doen op de WW of de WIA. KempenPlus is eigen risicodrager 
voor deze regelingen.  
KempenPlus deelt het systeem voor de registratie van de verstrekkingen en 
uitkeringen met Maatschappelijke dienstverlening van GRSK. Door het ministerie is 
aangegeven dat dit niet conform de regels is omdat er sprake is van twee zelfstandige 
organisaties. De kans bestaat dat KempenPlus een eigen systeem moet aanschaffen. 
 
Wet inburgering wordt in 1 juli 2021 ingevoerd. De gemeenten hebben nog niet 
besloten welke rol KempenPlus gaat krijgen om deze wet uit te voeren. 

 
Naam: 
Vestigingsplaats: 

Stichting Regionaal Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant (Bizob) 
Oirschot 

Relatie programma: Programma 0: Bestuur en ondersteuning 

Bestuurlijk belang: Het verzorgingsgebied wordt ingedeeld in 5 clusters (cluster 1: “BOV en De Kempen”, 
cluster 2: “A2 gemeenten en Dommelregio”, cluster 3: “Peelgemeenten”, cluster 4: 
“Noordoost” en cluster 5: “Overig”). Onze gemeente maakt deel uit van het cluster 1. 
Per cluster worden twee bestuurders gekozen m.u.v. cluster 5 “Overig”  (bijv. VRBZO). 
Daarnaast worden twee secretarissen toegevoegd aan het bestuur en is de voorzitter 
van het bestuur een burgemeester. Tevens neemt één bestuurder van de gemeente 
zitting in de Vergadering van Aangeslotenen. 

Openbaar belang: Het ondersteunen van de deelnemende gemeenten en aangesloten organisaties bij het 
uitvoeren van diverse inkoopacties voor het behalen van voordelen op zowel financieel, 
kwalitatief als procesmatig gebied. 

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2021:  € 81.000 

Eigen vermogen (1-1-2019 / 31-12-2019):* € 786.000 € 868.000 

Vreemd vermogen (1-1-2019 / 31-12-2019):* € 605.000 € 957.000 

Resultaat 2019:  
*Jaarrekening 2019 

 € 237.000 

Ontwikkelingen: Voor 2021 heeft Bizob zes (6) concrete actiepunten benoemd waar extra aandacht naar 
toe zal gaan: 
▪ Collectieve inkoop. In 2021 blijft Bizob hoog inzetten op collectieve inkoop, want 

samen kunnen we veel voordelen behalen en inkoopkosten reduceren. Naast 
collectieve inkoop richten we ons ook op het gezamenlijk contractbeheer en -
management. Ook benchmarken we zoveel mogelijk door succesvolle innovaties 
als best practices met de gemeenten te delen.  

▪ Circulair Inkopen. Duurzaamheid staat in vele coalitieakkoorden en ook bij Bizob 
hoog op de ambitieladder. Meer dan ooit laten de ontwikkelingen in de wereld ons 
zien dat we van de huidige lineaire economie (take, make, waste) moeten 
veranderen naar een circulaire economie (make, use, return). In 2021 maakt 
circulariteit daarom standaard onderdeel uit van alle inkoop- en 
aanbestedingstrajecten die door Bizob worden begeleid. Per inkooptraject kijken we 
naar de draagkracht binnen de organisatie en onderzoeken de mogelijkheden en 
kansen voor circulariteit.  

▪ Van passief naar innovatief contractmanagement sociaal domein. In de 
uitvoeringsfase van de opdracht, waar de afspraken worden bewaakt, is een 
belangrijke rol weggelegd voor contractbeheer en –management. Bizob beheert 
ruim 1200 contracten binnen het sociaal domein. Voor 2021 staat de 
doorontwikkeling van contractmanagement gepland. Concreet houdt dit in dat we 
steeds meer van passief (adhoc) en reactief contractmanagement naar proactief en 
innovatief contractmanagement gaan. Door proactief en innovatief 
contractmanagent is het mogelijk om besparingen en kwaliteitsslagen te maken. 

▪ Expertise en aanpak. Bizob groeit niet alleen in het aantal aangesloten 
organisaties, maar ook in het aantal inkoopexperts dat bij Bizob werken. Inmiddels 
heeft Bizob een solide verdieping van specialisten in huis. In 2021 introduceren we 
een Taskforce. Een Taskforce is een vaste samenstelling van inkopers die alle 
trajecten op het gebied van hun specifieke kennisgebied begeleiden.  

▪ Investeren in kennis. In 2021 wordt verder invulling gegeven aan het 
opleidingsprogramma. Het opleidingsprogramma biedt medewerkers volop 
mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. Door te investeren in onze 
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medewerkers, halen we kennis is huis en zijn medewerkers doelgericht inzetbaar. 
Hierdoor blijft kennis van de markt en de wet up-to-date. 

▪ Kennis heeft pas waarde als je het deelt. In de afgelopen tien jaar is Bizob 
uitgegroeid tot een expertisecentrum op het gebied van overheidsinkoop. Via onze 
nieuwsbrief en de besloten ledenomgeving op onze website houden we gemeenten 
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. In 2021 staan de volgende initiatieven 
vast op de agenda: MKB sessies, informatiebijeenkomsten voor de aangesloten 
organisaties en het verder invulling geven aan de 18 punten uit de intentieverklaring 
“Samenwerking bouw en gemeenten: ieder draagt zijn steentje bij”. 

Risico’s: De aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatie tekorten. 

 
Naam: 
Vestigingsplaats: 

NV Bank Nederlandsche Gemeenten (BNG) 
Den Haag 

Relatie programma: Programma 0: Bestuur en ondersteuning 

Bestuurlijk belang: Aandeelhouder (zeer beperkt aandeel) 

Openbaar belang: BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk 
belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van 
maatschappelijke voorzieningen voor de burger.  

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2021:  € 0 

Eigen vermogen (1-1-2019 / 31-12-2019):* € 4.991 mln € 4.887 mln 

Vreemd vermogen (1-1-2019 / 31-12-2019):* € 132.518 mln € 144.802 mln 

Resultaat 2019:* 
*Jaarrekening 2019  

 € 733 mln 

 
Naam: 
Vestigingsplaats: 

NV Brabant Water 
’s-Hertogenbosch 

Relatie programma: Raakt diverse programma’s. 
Bestuurlijk belang: Aandeelhouder (zeer beperkt aandeel) 

Openbaar belang: Het leveren van water en het in stand houden van de benodigde infrastructuur om 
water te distribueren. 

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2021:  € 0 

Eigen vermogen (1-1-2019 / 31-12-2019):* € 636 mln € 665 mln 

Vreemd vermogen (1-1-2019 / 31-12-2019):* € 457 mln € 480 mln 

Resultaat 2019:* 
*Jaarrekening 2019 

 € 29,5 mln 

 
Naam: 
Vestigingsplaats: 

Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost 
Helmond 

Relatie programma: Programma 1. Veiligheid 

Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur. 

Openbaar belang: Het ondersteunen van de gemeenten bij zeer complexe zorg-/veiligheidscasussen en 
het bevorderen van de integrale samenwerking tussen partners.  

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2021:  € 3.000 

Eigen vermogen (1-1-2019 / 31-12-2019):* € 36.000 € 110.000 

Vreemd vermogen (1-1-2019 / 31-12-2019):* € 57.000 € 195.000 

Resultaat 2019:* 
* Jaarrekening 2019 Zorg- en Veiligheidshuis 

 € 75.000 

Ontwikkelingen: Niet van toepassing. 

Risico’s: Stijging kosten van het personeel. 
Vertraging uitvoering projecten in verband met corona. 
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3.6  Onderhoud kapitaalgoederen 
 
 
3.6.1. Algemeen   
Het is van belang om inzicht te hebben in de beleidskaders omtrent het onderhoud van kapitaalgoederen. 
Die beleidskaders zijn er zowel inhoudelijk als financieel-administratief. Inhoudelijk gaat het dan bijvoorbeeld 
om het vastgestelde onderhoudsniveau. Dit is het eindresultaat van enerzijds de kwaliteit die we voor ogen 
hebben en anderzijds de budgettaire mogelijkheden. 
 
Er is ook een financieel beleidskader. Dat gaat over de mate waarin financiële ruimte wordt gecreëerd voor 
onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen. Hiervoor gelden de volgende ‘spelregels’: 
 
Alle vaste activa worden tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs geactiveerd.  
Uitzonderingen zijn: 

▪ investeringen in de openbare ruimte die via de grondexploitatie worden verhaald; 
▪ kunstvoorwerpen met een historische waarde; 
▪ indien sprake is van een ideaalcomplex (aanschaf en afstoot zijn in een zodanig ritme dat elk jaar 

hetzelfde bedrag wordt besteed). 
De laatste twee uitzonderingen doen zich binnen onze gemeente niet voor. 
 
Op vaste activa met een beperkte levensduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is 
afgestemd op de toekomstige gebruiksduur. Een uitzondering hierop is de afschrijvingsduur van immateriële 
vaste activa. Deze worden incidenteel ten laste gebracht van de exploitatie. Het beleid rond afschrijving is 
vastgelegd in een beleidsnota. 
 
In het afschrijvingsbeleid (‘Nota reserves, voorzieningen en afschrijvingsbeleid 2020’, vastgesteld 7 juli 2020, 
zijn de volgende afschrijvingstermijnen opgenomen: 
 

Soort investering Termijn 
in jaren 

Soort investering Termijn 
in jaren 

▪ Gebouwen (permanent) 40 ▪  Kunststofbanen, kunstgrasvelden 
ondergrond 

40 

▪ Gebouwen (semipermanent) 15 ▪ Kunststofbanen, kunstgrasvelden 
toplaag 

20 

▪ Technische installaties 15 ▪ Vervoermiddelen 10 

▪ Inrichting 15 ▪ Aanleg/reconstructie 
wegen/waterkundige werken 

40 

▪ Machines 10 ▪ Riolering 50 

▪ Straatverlichting: masten 40 ▪ Software 6 

▪ Straatverlichting: armaturen 20 ▪ Hardware 4 

▪ Straatmeubilair 25   

▪ Speeltoestellen, sportattributen 15   

 
 
3.6.2. Wegen en verkeer 
A. Beleidskader 
In september 2017 is door de gemeenteraad het Wegenbeleidsplan 2018-2027 vastgesteld. Daarin is 
vastgelegd hoe we als gemeente invulling geven aan de wettelijke taken en verplichtingen. In lijn met de 
wettelijke en maatschappelijke verplichtingen hanteren we een sobere doch doelmatige kwaliteitsnorm voor 
het wegbeheer met een gezonde balans in kwaliteit en kosten.  
 
De kwaliteitsnorm van de gemeente sluit hierbij aan op kwaliteitsniveau C van de CROW publicatie 288. 
Hierbij wordt gestuurd op het beheersen van risico’s (veiligheid en kapitaalvernietiging) van het gehele 
wegenareaal en is geen differentiatie gemaakt in wegtypen of gebieden. 
In september 2017 is door de gemeenteraad tevens het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) 
vastgesteld. Daarin wordt met name ingezet op mensgerichte en integrale maatregelen ten behoeve van de 
verkeersveiligheid in onze gemeente.  
Gladheidbestrijding op wegen waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid draagt, vindt momenteel 
plaats door de eigen buitendienst op basis van het beleidsplan gladheidbestrijding 2018-2028. 
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B. Financiële consequenties 

 
 
C. (Geplande) investeringen 

 
 
3.6.3. Gebouwen 
A. Beleidskader 
Het beheerplan gebouwen is in 2019 volledig geactualiseerd en door de raad vastgesteld. De dotaties aan 
de onderhoudsvoorziening gebouwen zijn reeds afgestemd op dit onderhoudsplan. Daarbij wordt opgemerkt 
dat voor cultureel centrum De Kei een investeringsbeslissing wordt genomen. De middelen daarvoor zijn in 
de voorliggende begroting voorzien. Het onderhoudsbedrag is in verband daarmee niet aangepast, dus we 
houden het onderhoud voor De Kei op het bestaande niveau. Zodra De Kei ingrijpend gerenoveerd is dan 
wel nieuw gebouwd is, zal daarvoor een onderhoudsplanning opgesteld worden.  
Voor zover er sprake is van achterstallig onderhoud zal daarin worden voorzien bij de vaststelling va het 
plan. Daarin is nauwelijks keuze mogelijk want voor achterstallig onderhoud moet op basis van het Bbv 
meteen een voorziening achterstallig onderhoud worden gevormd.  
 
De raad heeft voor het uitgeven van onderhoudsmiddelen in 2019 een voorbehoud gemaakt. Het 
gemeentehuis, de woning op het sportpark en sportzaal Den Houtert worden in het kader van onze 
onderhoudsopdracht en in het kader van de veiligheid alleen achterstallig en correctief onderhouden. Voor 
de andere gebouwen zal het volledige vastgesteld onderhoudsprogramma worden uitgevoerd met 
uitzondering van De Kei waar een investeringsbeslissing wordt genomen en tot die tijd correctief wordt 
onderhouden. In 2021 zal worden bekeken welke strategische keuzes er voor de aangegeven gebouwen 
gemaakt kunnen worden.  

Exploitatie - Wegen, straten en pleinen + GVVP

Bedragen in € 2021 2022 2023 2024

"Klein" onderhoud wegen 225.000      229.000      214.000      216.000      

"Groot" onderhoud wegen (voorziening wegen) 365.000      371.000      414.000      421.000      

GVVP 128.000      143.000      128.000      127.000      

Gladheidsbestrijding 42.000        42.000        42.000        42.000        

Planstudie en uitvoer N284 70.000        70.000        70.000        70.000        

Kunstwerken 12.000        12.000        27.000        23.000        

Diverse kosten groen 60.000        61.000        61.000        61.000        

Overige kosten (salarissen / belastingen etc) 224.000      231.000      236.000      243.000      

Kapitaallasten 481.000      479.000      477.000      474.000      

Totaal exploitatie 1.607.000   1.638.000   1.669.000   1.677.000   

Begroting 2021

Investeringsoverzicht - Wegen, straten en pleinen + GVVP Begroting 

Bedragen in € 2020 2021 2022 2023 2024

Lopende investeringen (restant budgetten 2020):*

Herziening wegenlegger 9.000         

Postelsedijk reconstructie 662.000      

Rehabilitatiekrediet wegen 2018 71.000        

Rehabilitatiekrediet wegen 2019 909.000      

Rehabilitatiekrediet wegen 2020 916.000      

GVVP 2018 290.000      

GVVP deel 2018 en 2019 770.000      

GVVP deel 2019 en 2020 1.037.000   

Reconstructie Turnhoutseweg N284 1.038.000   

Nieuwe investeringen (lijst nieuw beleid 2021-2024):**

Rehabilitatiekrediet wegen 2021 t/m 2024 950.000      950.000      950.000      950.000      

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2021 t/m 2024 507.000      497.000      497.000      497.000      

Nieuwe aansluiting N284 en opwaardering infrastructuur Kleine Hoeven 500.000      

Totaal investeringen 5.702.000   1.957.000   1.447.000   1.447.000   1.447.000   

*Stand per 15 september 2020

** Kapitaallasten zijn nog niet doorgerekend naar het product riolering, omdat de lijst nieuw beleid nog vastgesteld moet worden.

Begroting 2021
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B. Financiële consequenties 

 
 
C. (Geplande) investeringen  

 
 
3.6.4. Riolering en watertaken 
A. Beleidskader 
Het huidige VGRP heeft een looptijd van 2017-2021. In het VGRP wordt doorgepakt om de kwaliteit van het 
areaal in beeld te brengen. In de komende periode zullen nog enkele maatregelen worden uitgevoerd welke 
voortkomen uit rioolinspecties. Komend jaar zal bovendien benut worden voor het opstellen van een nieuw 
VGRP. 
 
B. Financiële consequenties 

 

Exploitatie - Dotaties voorziening onderhoud gebouwen

Bedragen in € 2021 2022 2023 2024

Dotatie voorziening onderhoud Brandweerkazerne Reusel 13.000        13.000        13.000        13.000        

Dotatie voorziening onderhoud De Kei 32.000        32.000        33.000        33.000        

Dotatie voorziening onderhoud Schuilhut Reusel 1.000         1.000         1.000         1.000         

Dotatie voorziening onderhoud Den Houtert 26.000        26.000        26.000        26.000        

Dotatie voorziening onderhoud Gemeentehuis 221.000      221.000      221.000      221.000      

Dotatie voorziening onderhoud Gemeentewerf 21.000        21.000        21.000        21.000        

Dotatie voorziening onderhoud Kdv de Paraplu Reusel 13.000        13.000        13.000        13.000        

Dotatie voorziening onderhoud Oeverzwaluwwand Reusel 250            250            250            250            

Dotatie voorziening onderhoud Kapel, pomp, vvv-bord HoLaHu 2.000         2.000         2.000         2.000         

Dotatie voorziening onderhoud VOV halte Reusel 8.000         8.000         8.000         8.000         

Dotatie voorziening onderhoud Pompgemalen Reusel (gebouwtjes) 250            250            250            250            

Dotatie voorziening onderhoud De Ster 26.000        26.000        26.000        26.000        

Totaal exploitatie 363.500      363.500      364.500      364.500      

Begroting 2021

Investeringsoverzicht - Onderhoud gebouwen Begroting 

Bedragen in € 2020 2021 2022 2023 2024

Lopende investeringen (restant budgetten 2020):*

Voorbereidingskrediet De Kei 4.000         

De Kei 333.000      

Nieuwe investeringen (lijst nieuw beleid 2021-2024):

De Kei Reusel p.m.

Totaal investeringen 337.000      -             -             -             -             

*Stand per 15 september 2020

** Kapitaallasten zijn nog niet doorgerekend naar het product riolering, omdat de lijst nieuw beleid nog vastgesteld moet worden.

Begroting 2021

Exploitatie - Riolering

Bedragen in € 2021 2022 2023 2024

"Klein" onderhoud riolering 236.000      250.000      244.000      249.000      

Planvorming 94.000        53.000        54.000        55.000        

Onderzoek 34.000        24.000        25.000        25.000        

Maatregelen -             -             25.000        -             

Energiekosten 54.000        55.000        55.000        56.000        

Overige kosten (salarissen/ inhuur / energie / applicatie etc.) 218.000      225.000      233.000      239.000      

Voorzieningen -7.000        1.000         3.000         39.000        

Kapitaallasten 325.000      324.000      322.000      321.000      

Totaal exploitatie 954.000      932.000      961.000      984.000      

Begroting 2021
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C. (Geplande) investeringen 

 
 
3.6.5. Openbare verlichting 
A. Beleidskader 
Onderhoud van de openbare verlichting gebeurt op basis van het Beleidsplan Openbare Verlichting 2018-
2030 en vormt de basis voor het vervangen en aanpassen van de openbare verlichting.  
We streven naar het realiseren en in stand houden van een duurzame en betrouwbare openbare verlichting, 
waarbij de gebruiker zich veilig voelt in het openbaar gebied. Hierbij wordt de benodigde verlichtingskwaliteit 
gerealiseerd tegen economisch en maatschappelijk verantwoorde kosten en levert de gemeente een 
bijdrage om de doelstellingen van het Energieakkoord te halen. 
 
B. Financiële consequenties 

 
 
C. (Geplande) investeringen  

 
 
3.6.6. Groenvoorziening 
A. Beleidskader 
In 2012 is het beleidsplan Groen en Verzorging opgesteld voor de onderhoudsniveaus van het openbaar 
groen. Op basis van dit plan is besloten dit te onderhouden volgens ‘scenario 2: Sober, en genuanceerde 
kwaliteit’. Per structuurelement is de kwaliteit als volgt gespecificeerd: 
Centra:   hoog 
Hoofdwegen:   basis 
Woongebied:   basis 

Investeringsoverzicht - Riolering Begroting 

Bedragen in € 2020 2021 2022 2023 2024

Lopende investeringen (restant budgetten 2020):*

Vervanging riolering 2015 ev 65.000        

Vervanging riolering 2017 en 2018 -             

Vervanging riolering 2019 615.000      

Vervanging riolering 2020 612.000      

Renovatie vacuümstation Voort 42.000        

Renovatie vacuümgemaal Wilhelminalaan 7.000         

Regionale KRW maatregelen 2019 50.000        

Persleiding gemaal 31.000        

Regionale KRW maatregelen 2020 50.000        

Rioolcamera -9.000

Nieuwe investeringen (lijst nieuw beleid 2021-2024):**

Vervanging riolering 2021 t/m 2024 (conform VGRP 2018-2021) 617.000      617.000      617.000      617.000      

Regionale KRW maatregelen (cf VGRP 2018-2021) 100.000      

Vervanging rioolgemaal 50.000        

Totaal investeringen 1.463.000   617.000      767.000      617.000      617.000      

*Stand per 15 september 2020

** Kapitaallasten zijn nog niet doorgerekend naar het product riolering, omdat de lijst nieuw beleid nog vastgesteld moet worden.

Begroting 2021

Exploitatie - Openbare verlichting

Bedragen in € 2021 2022 2023 2024

"Klein" onderhoud openbare verlichting 30.000        30.000        30.000        30.000        

Beheerkosten 10.000        11.000        11.000        11.000        

Energiekosten 52.000        51.000        50.000        50.000        

Overige kosten (salarissen / overige kosten etc.) 13.000        13.000        14.000        14.000        

Kapitaallasten 41.000        41.000        41.000        41.000        

Totaal exploitatie 146.000      146.000      146.000      146.000      

Begroting 2021

Investeringsoverzicht - Openbare verlichting Begroting 

Bedragen in € 2020 2021 2022 2023 2024

Lopende investeringen (restant budgetten 2020):*

Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) 2018 149.000      

Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2018 213.000      

Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) 2019 60.000        

Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2019 73.000        

Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) 2020 63.000        

Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2020 77.000        

Nieuwe investeringen (lijst nieuw beleid 2021-2024):**

Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) 61.000        64.000        27.000        5.000         

Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 93.000        61.000        14.000        12.000        

Totaal investeringen 635.000      154.000      125.000      41.000        17.000        

*Stand per 15 september 2020

** Kapitaallasten zijn nog niet doorgerekend naar het product riolering, omdat de lijst nieuw beleid nog vastgesteld moet worden.

Begroting 2021
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Bedrijventerrein:  laag 
Buitengebied:   laag 
In 2019 is het areaal geactualiseerd en zijn de budgetten hierop aangepast. 
Dit is op basis van het vastgestelde niveau zoals hierboven genoemd.  
In de tweede fase van actualisering van het groenbeheerplan, waarvan de afronding is voorzien in 2021, 
zullen de beleidsuitgangspunten opnieuw ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. Alle daarmee 
verband houdende beslissingen (kwaliteitsniveaus, levensduur, vervangingsbudgetten e.d.) zullen daarbij 
afgewogen worden. Eventuele financiële consequenties van dan te maken beleidskeuzes zullen dan 
doorgerekend worden en al dan niet leiden tot een wijziging van de begroting. Voor het bestaande 
onderhoudsniveau zijn de budgetten in de voorliggende begroting toereikend. 
 
B. Financiële consequenties 

 
 
C. (Geplande) investeringen  

  
 
  

Exploitatie - Groenvoorziening binnen en buiten de kom

Bedragen in € 2021 2022 2023 2024

Groenonderhoud binnen en buiten de kom 606.000      618.000      620.000      615.000      

Verkoop hout uit bossen (inkomsten) -26.000       -61.000       -62.000       -63.000       

Overige kosten (salariskosten / belastingen / ontvangen bijdragen) 141.000      146.000      151.000      156.000      

Kapitaallasten 2.000         2.000         2.000         2.000         

Totaal exploitatie 723.000      705.000      711.000      710.000      

Begroting 2021

Investeringsoverzicht - Groenvoorziening binnen en buiten de kom Begroting 

Bedragen in € 2020 2021 2022 2023 2024

Lopende investeringen (restant budgetten 2020):*

Uitvoeringsprogramma Bosbeleidsplan 9.000         

Totaal investeringen 9.000         -             -             -             -             

*Stand per 15 september 2020

Begroting 2021
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3.7  Grondbeleid 
 
 
3.7.1. Algemeen  
In de kernen Lage Mierde en Hooge Mierde zijn nog voldoende kavels beschikbaar in de plannen Hasselt en 
Leeuwerik. Voor de kern Hulsel is het bestemmingsplan “Stedelijk gebied, woningbouwlocatie Hulsel” 
onherroepelijk geworden. Hier wordt de bouw van 25 woningen mogeljjk gemaakt. In het laatste kwartaal 
van 2020 wordt daar gestart met de verkoop van gronden. In Reusel zijn diverse plannen in voorbereiding 
waarvan het bestemmingsplan eind 2020 in procedure zal gaan. Het gaat om plannen aan de Molenberg, 
Rijperspad/Rijpershoek en aan de Reeneik.  
 
In het aanbod van woningen zet de gemeente in op 60% sociale huur en/of koop bij projecten van 5 
woningen of meer, een en ander zoals vastgelegd in de woonvisie. Op basis van een door de raad 
aangenomen motie zal onderzocht worden of een lager percentage hanteerbaar kan zijn.  
 
3.7.2. Beleidskaders grondbeleid 
De ruimte voor het voeren van een actief grondbeleid wordt begrensd door een aantal wetten en 
beleidskaders. De belangrijkste wetten zijn: 

• de Wet ruimtelijke ordening (Wro); 

• de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg); 

• de Onteigeningswet; 

• het onderdeel pacht uit het Burgerlijk Wetboek (Pachtwet is vervallen). 
 
De belangrijkste beleidskaders worden gevormd door: 

• Verordening ruimte Noord-Brabant; 

• Omgevingsvisie Reusel-De Mierden; 

• Kempische visie op wonen 2019 - 2023 

• vastgestelde gemeentelijke woonvisie 2018-2023;  

• uitgiftebeleid bedrijventerreinen Reusel-De Mierden 2012;  

• de Nota Grondbeleid 2013. Deze nota wordt momenteel geactualiseerd en zal eind 2020 ter vaststelling 
aan de gemeenteraad worden aangeboden.  

 
3.7.3. Financieel kader 
Het financiële kader wordt gevormd door de richtlijnen die door het Rijk en de Provincie zijn opgelegd en 
eigen kaders van de gemeente. De door het Rijk opgelegde richtlijnen zijn gebaseerd op het Bbv. Het 
financiële kader is van belang voor:  

• jaarlijkse prognoses grondexploitatie; 

• winstnemingen grondexploitaties; 

• het afdekken van de financiële risico’s. 
 
Voor het tussentijds nemen van winst uit grondexploitaties is de Poc-methode (Percentage of completion 
methode) leidend. De Poc-methode houdt het volgende in: 
Naar rato van de voortgang van het project wordt tussentijds winst verantwoord. Hierbij wordt voor 
wat betreft de berekeningsmethodiek en de planinhoudelijke uitgangspunten niet afgeweken van de 
grondexploitatie of herziening zoals deze tot en met het verslagjaar door de raad is vastgesteld. Dit 
wordt berekend naar de mate waarin kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd per individuele 
grondexploitatie. Hiermee wordt de totale winst over de individuele grondexploitatie 
opgedeeld/toegerekend aan de reeds verkochte kavels. Indien nog geen gronden zijn verkocht is er dus nog 
geen sprake van gerealiseerde winst. 
Maatgevend is de realisatie tot en met het lopende jaar ten opzichte van het totaal van de kosten en 
opbrengsten van de grondexploitatie. In formule: % kostenrealisatie x % opbrengstrealisatie = % Poc. 
(ingeval de kosten voor 50% zijn gerealiseerd en de gronden voor 50% zijn verkocht, is de Poc 
dus 25%). 
 
3.7.4. Bedrijventerreinen 
Kleine Hoeven Reusel 
Per juli 2020 is er 54% van de 12,5 ha bedrijfskavels verkocht. Daarnaast is er interesse bij diverse bedrijven 
voor verplaatsing naar Kleine Hoeven. 27% van de resterende oppervlakte is in optie. Naar verwachting leidt 
dit in 2020 nog tot enkele transacties, maar door de coronacrisis is het verdere verloop van de uitgifte in 
2021 onzekerder geworden. Dit is sterk afhankelijk van de snelheid waarmee de economie herstelt. In de 
tweede helft van 2020 worden nieuwe bedrijventerreinenafspraken vastgesteld om voldoende aanbod 
beschikbaar te houden en vraaggericht te ontwikkelen.   
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Eind 2020/ begin 2021 wordt gestart met de  opwaardering van de ontsluiting van bedrijventerreinen Kleine 
Hoeven in Reusel en de Sleutel in Bladel en later met de aanleg van een nieuwe verbindingsweg met de 
N284 tussen beide terreinen. 
 
Kempisch Bedrijvenpark 
Van de uitgeefbare grond (69 ha) op het KBP is tot en met juli 2020 in totaal 62% verkocht. Als gevolg van 
de coronacrisis zijn een aantal opties in de eerste helft van 2020 teruggetrokken. Het is nog onduidelijk 
welke impact de coronacrisis heeft op het verdere verloop van de uitgifte in 2021. Dit is sterk afhankelijk van 
de branche en de snelheid waarmee de economie zich herstelt. Vanwege de grote interesse voor het KBP 
voor de coronacrisis wordt verwacht dat de uitgifte later ook weer doorzet. Het is in de meeste gevallen 
uitstel van investeringen en geen afstel. 
  
In het woonbos is 1,5 ha beschikbaar voor in totaal maximaal 30 woningen. In de eerste uitgiftefase zijn 13 
kavels verkocht, de tweede fase is medio 2020 in de verkoop gegaan 
De gronduitgifte verloopt op schema. In de eerste helft van 2020 is 4,6 ha verkocht en de verwachting is de 
het gemiddeld van 5 ha aan uit te geven grond ook de komende jaren zal worden gerealiseerd. De laatste 
uitgiftes zijn gepland in 2024. Voor de grondexploitatie zijn verschillende scenario’s doorgerekend. In alle 
scenario’s is sprake van een winstgevende exploitatie. In het KBP participeren 4 gemeenten, die elk voor 
25% deelnemen. 
 
3.7.5. Woningbouw 
In plan Hasselt in Lage Mierde en plan Leeuwerik in Hooge Mierde zijn nog voldoende mogelijkheden om te 
voorzien in woningbouw voor de komende jaren. Voor Hulsel en Reusel zijn we bezig met de voorbereiding 
van nieuwe locaties. Voor wat betreft de plannen met daarin gemeentelijk grondbezit gaat het om de 
plannen Molenberg in Reusel en omgeving voetbalvelden in Hulsel.  
 
Kerkekkers Hulsel 
Het plan Kerkekkers is grotendeels gerealiseerd. De laatste gronden zijn verkocht aan een 
projectontwikkelaar die op deze gronden 6 projectmatige woningen gaat realiseren. Het gaat hierbij om 2 
tussenwoningen in de sociale koopsector, 2 hoekwoningen en 2 woningen type tweekapper. De bouw van 
deze 6 woningen is medio 2020 gestart en zal medio 2021 afgerond worden. Het woonrijp maken van het 
plan Kerkekkers heeft voor het grootste gedeelte plaatsgevonden in 2019. Na de bouw van de laatste 6 
woningen zal het laatste gedeelte van het woonrijp maken worden afgerond.  
 
De Hasselt II Lage Mierde 
Het bestemmingsplan De Hasselt II is in 2013 onherroepelijk geworden. Na de ontwikkeling van het 
gezondheidscentrum zijn de afgelopen jaren verschillende kavels verkocht. Het plan Hasselt is deels 
herontwikkeld. De bestemmingsplanwijziging hiervoor is in het derde kwartaal van 2018 vastgesteld. Een 
gedeelte van de gronden is inmiddels via marktselectie verkocht aan een bouwbedrijf. Deze partij is medio 
2020 gestart met de bouw van de eerste fase van in totaal 20 woningen. De 20 woningen bestaan uit 3 
sociale huurwoningen die in opdracht van Woningstichting de Zaligheden gebouwd worden, 3 
tussenwoningen, 6 hoekwoningen en 8 woningen van het type tweekapper. De bouw van de 
tussenwoningen, hoekwoningen en een paar tweekappers is inmiddels gestart. In het plan zitten verder nog 
7 kavels die beschikbaar zijn voor particulier opdrachtgeverschap en welke door de gemeente uitgegeven 
worden. Van deze kavels zijn er inmiddels 2 onder optie.  
 
De Leeuwerik Hooge Mierde 
Het plan Leeuwerik realiseren wij samen met Ontwikkelingsmaatschappij De Luther. In het plan zijn nog 15 
kavels beschikbaar waarvan een gedeelte voor particulier opdrachtgeverschap en een gedeelte voor de 
bouw van woningen van het type tweekapper. Daarnaast is er in het plan nog een stuk grond beschikbaar 
van ongeveer 3.000 m² met de bestemming woongebied. Hier kunnen nog 17 woningen gerealiseerd 
worden. Het is de bedoeling dat daar sociale koop- en huurwoningen gerealiseerd gaan worden. In 2020 zijn 
er van het totaal aan beschikbare kavels van 32 inmiddels 5 verkocht.   
 
Molen Akkers Reusel 
In het plan Molen Akkers zijn de resterende gronden in 2019 via marktselectie verkocht aan een bouwbedrijf. 
Medio 2020 zijn zij gestart met de bouw van de laatste 16 woningen in dit plan. Het gaat om 4 sociale 
koopwoningen, 4 hoekwoningen en 8 woningen van het type tweekapper. Naast de verkoop van deze 16 
woningen worden er door deze bouwer ook nog 10 sociale huurwoningen gerealiseerd in opdracht van 
Woningstichting de Zaligheden. De bouw van deze 10 sociale huurwoningen is inmiddels ook gestart.  
 
 
 



52 
 

Hart van Reusel 
In het centrumplan Hart van Reusel is een complex met 25 sociale huurwoningen (woongebouw De Ark op 
de hoek Wilhelminalaan / Korenbocht) inmiddels gerealiseerd. De overige percelen aan de zuidzijde van de 
Wilhelminalaan komen nog in ontwikkeling. Dit geldt ook voor het gebied aan de noordzijde (het gebied 
Markt en Kerkplein). Parallel aan de opstalontwikkeling is het schetsontwerp gemaakt voor de inrichting van 
de openbare ruimte. Dit is, inclusief beeldkwaliteit, inmiddels afgerond. 
 
3.7.6. Exploitatie en ontwikkelingen 
Jaarlijks worden de meest actuele calculaties voorgelegd aan de gemeenteraad. Op basis van deze  
calculaties wordt een prognose gemaakt van de te verwachten resultaten. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de boekwaarde van de diverse plannen per 31 december 2019 
en de gecalculeerde eindresultaten (zowel nominaal als in netto contante waarde) alsmede van de nog te 
verwachten winstnemingen, een en ander op basis van de meest recent geactualiseerde calculaties, zoals 
vastgesteld in juli 2020.  

 
Voor de verliesgevende exploitaties is een voorziening getroffen op basis van de contante waarde van de 
gecalculeerde verliezen. 
 
3.7.7. Reserves en voorzieningen 
Ten aanzien van risicomanagement staat in de Grondnota 2013 het volgende geschreven: 
Het maken van grondexploitaties is geen exacte wetenschap. Het is het op basis van (markt)kennis zo goed 
mogelijk inschatten van de kosten en opbrengsten van de grondexploitatie en wanneer, in de tijd gezien, 
deze kosten en opbrengsten worden gemaakt. Deze inschatting is het resultaat van de grondexploitatie. 
Naast het resultaat van de grondexploitatie zullen er zich ongetwijfeld risico’s en kansen voordoen. Het is 
van belang een goede analyse van de risico’s en kansen te maken en deze financieel te vertalen. Ook dient 
te worden bezien of het nemen van beheersmaatregelen tot de mogelijkheden behoort en wat hiervan de 
financiële gevolgen zijn. 
In de nota ‘Methode bepalen weerstandsvermogen grondexploitatie’ is beschreven hoe de gemeente wenst 
om te gaan met weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen betreft de verhouding tussen de aanwezige 
en de benodigde weerstandscapaciteit. De benodigde weerstandscapaciteit wordt bepaald door het 
risicoprofiel van de projecten. De beschikbare weerstandscapaciteit wordt gevormd door de vrij beschikbare 
middelen in de algemene reserve.  
  
Zowel ten aanzien van het bedrag als ten aanzien van de kans op voordoen zijn inschattingen gemaakt voor: 

• vertraging in de uitgifte; 

• verlaging van de gronduitgifteprijs; 

• verhoging van de inflatie. 
Kleine risico’s (tot € 50.000) zijn niet meegenomen, omdat deze wegvallen binnen normaal te achten 
schommelingen in het resultaat (zowel positief als negatief). 
Op basis van deze inschattingen is het weerstandsvermogen bepaald dat deze risico’s moet afdekken. De 
bedragen voor de geraamde risico’s zijn in een aantal gevallen lager dan het resultaat van het plan. Bij het 
optreden van deze risico’s kunnen deze binnen het resultaat van het project worden opgevangen.  
Dat geldt niet voor de plannen De Leeuwerik, Kleine Hoeven en Hart van Reusel. Door de al negatieve 
resultaten van deze plannen kunnen geen risico’s binnen de exploitatie worden opgevangen.  
 
Op grond van de ‘Methode bepalen weerstandsvermogen grondexploitaties gemeente Reusel-De Mierden’ 
dient een weerstandsvermogen te worden aangehouden voor de grondexploitaties. De hoogte hiervan is in 
de jaarrekening 2019 bepaald op: 
De Leeuwerik   €      72.000 
Hart van Reusel    €    495.000 
Kleine Hoeven  € 1.073.000 
Totaal  € 1.640.000  

Molen Akkers Reusel -132.781 -245.497 -378.278 986.541 1.920.748 0 -1.312.485 -1.273.293  -3.398.988 -459.216

Kerkekkers Hulsel -120.646 60.323 -60.323 51.210 0 0 -9.113 -8.834         -734.988 -5.209

Bedrijventerrein Kleine Hoeven 23.381.027 0 23.381.027 2.942.138 11.576.979 14.746.186 0 12.585.727  

De Leeuwerik Hooge Mierde  1.495.681 0 1.495.681 807.609 1.562.905 740.385 0 684.001      

Den Horst Reusel -178.916 37.334 -141.582 48.065 0 -93.517 -90.733       -130.851 -49.456

Hart van Reusel 1.484.664 0 1.484.664 3.688.718 2.723.682 2.449.700 0 2.009.607   

De Hasselt II Lage Mierde 1.154.994 -81.215 1.073.779 599.804 2.013.039 0 -339.456 -324.956     -406.241 -249.515

t Kantje Hulsel 49.274 0 49.274 1.856.748 2.633.468 0 -727.446 -642.948     -727.446 -727.446

Totaal 27.133.297 -229.055 26.904.242 10.980.833 22.430.821 17.936.271 -2.482.017 12.938.571 -5.398.514 -1.490.842

Verwacht 
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periode 
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Programma 0. Bestuur en ondersteuning 
 
Portefeuillehouder Thema 
Burgemeester Van de Ven Bestuur en organisatie, Samen Doen 
Wethouder Rombouts Belastingen, Planning en Controlcyclus, Financiën 

 
Wat gaan we doen? 

0.1 Bestuur    

Ambitie:  
Vergroten van de bestuurskracht. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Kansen benutten van (internationale) 
samenwerking met aangrenzende gemeenten. 
 

A.1 
 
 

Uitwerken van de samenwerking binnen de 
Kempengemeenten door middel van het traject 
‘Opnieuw Verbinden’.  

A.2 Verdere invulling geven aan de thema’s van de 
strategische Kempenagenda.   

B. Kansen benutten van (internationale) 
samenwerking met aangrenzende gemeenten. 
 

B.1 De gemeente blijft aangehaakt bij het Belgisch 
Nederlands Grensoverleg (BENEGO). Dit is een 
netwerkverband van Belgische en Nederlandse 
grensgemeenten om gezamenlijke belangen te 
behartigen.  

Ambitie:  
Samen Doen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie. 
  

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

C. Samen Doen nog meer verankeren binnen onze 
gemeente. 

C.1 Voortzetten van de ingeslagen weg om de 
gemeenteraad bij het opstarten en/of verkennen van 
een nieuw project of initiatief van inwoners beter te 
betrekken. 

  C.2 Publiceren van een gemeentemagazine met daarin 
gemeentelijke informatie en Samen Doen verhalen 
gebundeld. Door de coronacrisis is dit een jaar 
uitgesteld naar 2021. 

Ambitie:  
Verbeteren communicatie. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

D. Extra aandacht voor Digi-toegankelijkheid en 
betrekken inwoners (iedereen doet mee). 

D.1 Begin 2021 een nieuwe website lanceren die voldoet 
aan de nieuwste eisen op het gebied van digi-
toegankelijkheid, zoals de 
toegankelijkheidsverklaring die verplicht wordt.  

0.2 Burgerzaken    

Ambitie: 
Adequate en zorgvuldige dienstverlening. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Efficiënter werken en voorkomen van lange 
wachttijden, met name op de dinsdagavonden.  

A.1 Onderzoeken of “werken op afspraak” haalbaar is 
voor onze gemeente. 

0.4 Overhead  

Ambitie:  
Adequate en zorgvuldige dienstverlening. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Onze inwoners waarderen onze dienstverlening 
met een 6,7 (enquête beleving dienstverlening 
2019). We willen dit cijfer verbeteren.  

A.1 In 2021 wordt de Dienstverleningsvisie Reusel-De 
Mierden “Zie de mens” verder verankerd binnen de 
organisatie, zodat medewerkers de visie kennen en 
de uitvoering daarvan gezamenlijk gaan dragen via 
het uitvoeringsprogramma.   

B. Op ieder moment en op iedere plek over de 
juiste, actuele informatie beschikken, maar ook 
voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging 
en privacybescherming. 

B.1 
 
 
 

Investeren in een goed functionerend digitaal 
zaaksysteem zodat op elk moment geraadpleegd 
kan worden in welke processtap een zaak zich 
bevindt.  

B.2 We voeren in 2021 in ieder geval vier Privacy Impact 
Assessments uit om cruciale processen te 
controleren op privacybescherming.  
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We geven verder uitvoering aan het BIO-
normenkader voor Informatieveiligheid door aan de 
hand van de ENSIA verbeteracties op te pakken. 

0.8 Overige baten en lasten  

Ambitie:  
Financiële huishouding gemeente op orde. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Voldoende belastingopbrengsten hebben zodat 
de begroting financieel sluitend is. 

A.1 Onderzoek naar de kostendekkendheid van 
gemeentelijke heffingen (leges) en de resultaten 
daarvan verwerken in de legesverordening en 
bijbehorende tarieventabel 2022. 

B. We begroten reëel en geven niet meer geld uit 
dan er binnen komt. Een sluitende begroting is 
daarbij het uitgangspunt. Dit betekent dat steeds 
kritisch gekeken wordt naar de prioritering van 
projecten in de tijd. 

B.1 Uitvoeren bezuinigingstraject voor het opvangen van 
het herverdeeleffect gemeentefonds. 

 
Beleidsindicatoren 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017 2018 2019 2020 2021

Reusel-De Mierden 5,60 5,72 5,88 5,89 5,71

< 25.000 inwoners geen data geen data geen data geen data geen data

2017 2018 2019 2020 2021

Reusel-De Mierden 5,19 5,57 5,88 5,89 5,71

< 25.000 inwoners geen data geen data geen data geen data geen data

2017 2018 2019 2020 2021

Reusel-De Mierden 481 530 510 541 556

< 25.000 inwoners geen data geen data geen data geen data geen data

2017 2018 2019 2020 2021

Reusel-De Mierden 4,40 9,7 5,5 5,50 5,60

< 25.000 inwoners geen data geen data geen data geen data geen data

2017 2018 2019 2020 2021

Reusel-De Mierden 14,10 13,0 11,0 12,60 14,30

< 25.000 inwoners geen data geen data geen data geen data geen data

1. Formatie

Fte per 1.000 inwoners.

2. Bezetting

Fte per 1.000 inwoners.

3. Apparaatkosten

Kosten per inwoner in €.

4. Externe inhuur

Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen.

5. Overhead

% van de totale lasten.
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Wat mag het kosten? 
Overzicht per product: 

 
 
Overzicht per kostensoort: 

 
 
  

Rekening 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo per product

0.1 Bestuur -1.393 -989 -1.044 1 -1.043 -1.072 -1.101 -1.131

0.2 Burgerzaken -87 -104 -248 106 -142 -138 -144 -166

0.3 Beheer overige gebouw en en gronden 16 12 0 12 12 12 12 12

0.4 Overhead -4.311 -4.484 -4.890 30 -4.860 -4.955 -5.072 -5.139

0.5 Treasury 519 374 205 26 231 244 238 251

0.6 OZB 2.424 2.696 -201 2.896 2.695 2.729 2.765 2.764

0.7 Algemene uitkering en overige 

uitkeringen gemeentefonds

18.773 19.226 -8 20.166 20.158 20.458 20.451 20.654

0.8 Overige baten en lasten 0 -247 -309 0 -309 -465 -519 -568

0.9 Vennootschapsbelasting -3 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1

0.10 Mutaties reserves 1.167 92 -70 381 311 284 229 228

Saldo programma 17.105 16.575 -6.566 23.618 17.052 17.096 16.858 16.904

Bestuur en ondersteuning Begroting 2021

Bedragen x € 1.000

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Saldo per kostensoort

1.1 Salarissen en sociale lasten -3.405 -3.530 -3.640 -3.753

2.1 Belastingen -14 -15 -15 -15

3.5.1 Ingeleend personeel (inhuur) -244 -251 -259 -267

3.8 Overige goederen en diensten -1.373 -1.505 -1.575 -1.629

4.3.1 Bijdrage aan het Rijk -41 -18 -18 -18

4.3.3 Bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling -1.342 -1.378 -1.408 -1.422

4.3.6 Bijdrage aan een overige overheid -5 -5 -5 -5

4.3.8 Bijdrage aan een overige instelling / persoon -38 -38 -38 -38

5.1 Rente -123 -98 -74 -51

7.1 Mutatie reserves -70 -70 -70 -70

7.2 Mutatie voorzieningen -243 -243 -243 -243

7.3 Afschrijvingen -129 -124 -120 -106

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente 322 312 281 273

7.5 Overige verrekeningen 139 141 144 146

2.2.1 Belastingen op producenten 1.040 1.054         1.069         1.071

2.2.2 Belastingen op huishoudens 1.849 1.874         1.900         1.903

3.6 Huren 14 14 14 14

3.7 Leges en andere rechten 121 108 109 109

4.3.1 Bijdrage van het Rijk 20.167 20.468 20.460 20.660

4.3.3 Bijdrage van een gemeenschappelijke regeling 19 19 20 20

5.1 Rente 1 1 1 1

5.2 Dividenden en w insten 26 26 26 26

7.1 Mutatie reserves 381 354 299 298

Totaal Lasten / Baten -6.566 23.618 -6.822 23.918 -7.040 23.898 -7.198 24.102

Saldo programma 17.052 17.096 16.858 16.904

Bestuur en ondersteuning Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Bedragen x € 1.000
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Programma 1. Veiligheid 
 
Portefeuillehouder Thema 
Burgemeester Van de Ven Crisisbeheersing en brandweer 
 Openbare orde en veiligheid 

 
Wat gaan we doen? 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer  

Ambitie:  
Aandacht voor en inzet op verbetering van de opkomsttijden van hulpdiensten in onze gemeente. 
Verhoging preventie en zelfredzaamheid. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Onze inwoners moeten kunnen rekenen op 
voldoende snelle aanwezigheid van hulpdiensten 
in noodsituaties. Aanrijtijden van hulpdiensten 
vallen binnen de wettelijke normen.  

A.1 
 

Voortdurend inzetten op verdergaande 
grensoverschrijdende samenwerking.   

A.2 Naast het blijven agenderen van het belang van de 
snelle aanwezigheid van hulpdiensten op diverse 
gremia, wordt ook ingezet op preventie en 
zelfredzaamheid door deelname aan het programma 
brandveilig leven en Hartslag.nu.  

1.2 Openbare orde en veiligheid  

Ambitie: 
Een veilige leefomgeving, door onder meer de inzet van buurtpreventie.  
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Verhoging veiligheidsbeleving. De inwoners 
ervaren een hoger gevoel van veiligheid.  

A.1 De algemene veiligheidsbeleving in de gemeente is 
hoog. Toch zijn er plekken waar de veiligheid als 
minder wordt ervaren. Te denken valt aan 
verouderde vakantieparken en leegstaande stallen 
in het buitengebied.  
Er wordt ingestoken om een gebiedsgericht 
actieplan op te stellen voor de komende jaren waar 
geprioriteerd de locaties die de meeste aandacht 
nodig hebben, worden aangepakt. Daarnaast blijven 
we insteken op het versterken van burgerinitiatieven 
zoals buurtpreventie.  

Ambitie:  
Aanpakken van overlastsituaties.  
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

B. 
 

Verminderen van overlastsituaties. B.1 
 

In 2021 zal de professionalisering van de eigen 
organisatie verder vorm gaan krijgen. Inwoners en 
partners mogen erop vertrouwen dat alle meldingen 
rond overlastgevend en of verward gedrag met 
inachtneming van de privacywetgeving, tijdig en 
deskundig worden afgehandeld.    
 
Het college heeft opdracht gegeven om samen met 
de vier andere Kempengemeenten en Best, 
Veldhoven en Waalre een integraal interventieteam 
op te zetten (Kempen interventie Team). Dit team is 
bedoeld als effectief instrument tegen ondernemers 
die bewust de wet niet naleven en kan in 2021 zijn 
meerwaarde verder bewijzen.  
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Beleidsindicatoren 

 
 
 

Wat mag het kosten? 
Overzicht per product: 

 
Overzicht per kostensoort: 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 118 212 180 59 46

< 25.000 inwoners 106 106 113 100 110

2015 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 0,8 0,8 0,8 1,2 geen data

< 25.000 inwoners 0,7 0,8 0,7 0,6 geen data

2015 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 4,7 3,5 4,3 3,5 geen data

< 25.000 inwoners 3,3 3,2 3,0 2,9 geen data

2015 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 2,7 2,4 1,9 1,5 geen data

< 25.000 inwoners 3,2 2,6 2,3 2,1 geen data

2015 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 4,3 4,3 2,3 2,7 geen data

< 25.000 inwoners 5,3 5,0 4,2 3,6 geen data

4. Diefstallen uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

*geen gegevens 2019 en 2020

5. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Het aantal vernielingen en beschadigingen per 1.000 inwoners.

*geen gegevens 2019 en 2020

2. Winkeldiefstallen

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

*geen gegevens 2019 en 2020

3. Geweldsmisdrijven

Het aanal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners.

*geen gegevens 2019 en 2020

1. Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12-17 jaar.

*geen gegevens 2019 en 2020

Rekening 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo per product

1.1 Crisisbeheersing en brandw eer -808 -860 -913 30 -883 -898 -913 -929

1.2 Openbare orde en veiligheid -348 -399 -354 24 -330 -337 -343 -350

Saldo programma -1.156 -1.259 -1.267 54 -1.213 -1.235 -1.256 -1.279

Bedragen x € 1.000

Veiligheid Begroting 2021

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Saldo per kostensoort

1.1 Salarissen en sociale lasten -103 -107 -110 -113

2.1 Belastingen -1 -1 -1 -1

3.8 Overige goederen en diensten -55 -56 -56 -56

4.3.3 Bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling -1.069 -1.087 -1.105 -1.125

4.3.8 Bijdrage aan een overige instelling / persoon -11 -11 -11 -11

7.2 Mutatie voorzieningen -13 -13 -13 -13

7.3 Afschrijvingen -14 -14 -14 -14

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente -1 -1 -1 0

3.6 Huren 30 31 31 30

3.7 Leges en andere rechten 9 9 9 9

4.3.8 Bijdrage van een overige instelling / persoon 15 15 15 15

Totaal Lasten / Baten -1.267 54 -1.290 55 -1.311 55 -1.333 54

Saldo programma -1.213 -1.235 -1.256 -1.279

Veiligheid Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Bedragen x € 1.000
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Programma 2. Verkeer en vervoer 
 
Portefeuillehouder Thema 
Wethouder Van de Noort Inrichting en beheer van openbare ruimte 
Wethouder Rombouts Bereikbaarheidsagenda, slimme mobiliteit, openbaar vervoer 

 
Wat gaan we doen? 

2.1 Verkeer, wegen en water  

Ambitie:  
Verbeteren verkeersveiligheid en leefbaarheid. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Verkeersluw maken van de kernen met adequate 
inrichting van alternatieve wegen en minder 
landbouw- en zwaar vrachtverkeer. 

A.1 Ontwerp afwaardering verkeer Centrum Reusel 
gereed. In de andere kernen worden eenvoudige 
maatregelen getroffen om het (zwaar) vracht- en 
landbouwverkeer te ontmoedigen. 

B. We hebben bijzondere aandacht voor de 
veiligheid van het langzame verkeer zoals fietsers 
en voetgangers. 

B.1 Onder de acties A1 en D1 is extra aandacht voor het 
langzame verkeer. 

C. Een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid 
en uitvoerbaarheid van een fietspad Lensheuvel-
Sportpark en Sleutelstraat-Weijereind. 

C.1 
 
 

Onderzoek Sleutelstraat -Weijereind is afgerond, 
eventuele vervolg acties worden bezien in 
samenspraak met de omgeving en raad. 

  C.2 Fietsstraat Leijenstraat gereed. 

D. Veiligheid van onze schoolgaande jeugd en een 
snelle fietsverbinding naar het stedelijk gebied. 

D.1 In 2021 wordt het ontwerp voor een snelle 
fietsverbinding tussen Reusel en Veldhoven 
uitgewerkt en de planologische procedures 
opgestart. 

Ambitie:  
Optimaal openbaar vervoer. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

E. Goede overstapmogelijkheden tussen bestaande 
OV-lijnen. 

E.1 
 

Verbeteren van het busstation Reusel. De huidige 
locatie van het busstation Reusel wordt 
overeenkomstig het centrumplan gehandhaafd in het 
centrum.  

  E.2 Een start maken met de planstudie voor een 
regionale mobiliteitsHUB aan de snelweg A67. 

 
Beleidsindicatoren 
Programma 2 heeft geen beleidsindicatoren.  
 

Wat mag het kosten? 
Overzicht per product: 

 
 
  

Rekening 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo per product

2.1 Verkeer en vervoer -1.467 -1.706 -1.858 35 -1.823 -1.854 -1.888 -1.895

Saldo programma -1.467 -1.706 -1.858 35 -1.823 -1.854 -1.888 -1.895

Verkeer en vervoer Begroting 2021

Bedragen x € 1.000
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Overzicht per kostensoort: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Saldo per kostensoort

1.1 Salarissen en sociale lasten -244 -252 -260 -268

2.1 Belastingen -19 -19 -20 -20

3.2 Duurzame goederen -15 -15 -15 -15

3.8 Overige goederen en diensten -693 -712 -699 -693

4.2 Subsidies -1 -1 -1 -1

4.3.3 Bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling -1 -1 -1 -1

7.2 Mutatie voorzieningen -374 -380 -423 -430

7.3 Afschrijvingen -448 -448 -448 -448

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente -63 -61 -58 -56

3.6 Huren 1 1 1 1

3.7 Leges en andere rechten 29 29 31 31

4.3.4 Bijdrage van de provincie 4 4 4 4

4.3.8 Bijdrage van een overige instelling / persoon 1 1 1 1

Totaal Lasten / Baten -1.858 35 -1.889 35 -1.925 37 -1.932 37

Saldo programma -1.823 -1.854 -1.888 -1.895

Verkeer en vervoer Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Bedragen x € 1.000
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Programma 3. Economie 
 
Portefeuillehouder Thema 
Wethouder Rombouts Economische zaken, Kleine Hoeven, Kempisch Bedrijvenpark, 

weekmarkt, toerisme, belastingen 
 
Wat gaan we doen? 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  

Ambitie:  
Voldoende ruimte voor bedrijven op bedrijventerreinen. Bedrijven huisvesten op de juiste plek in de gemeente of regio. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Zo min mogelijk leegstand op de 
bedrijventerreinen. Aantrekkelijk 
vestigingsklimaat. Bedrijven kunnen groeien 
en werkgelegenheid wordt gestimuleerd.  

A.1 Onderzoek doen naar nieuw aanbod voor grotere 
kavels na 2023 en eventueel voorbereiden van 
uitbreiding aanbod kleinere kavels (tot 5.000 m²). 

Ambitie:  
Een nieuw, levendig en aantrekkelijk boodschappencentrum in de kern Reusel. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

B. Beperkte leegstand, aantrekkelijk 
voorzieningenniveau voor de dagelijkse 
behoefte. 

B.1 Het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst 
met een ontwikkelcombinatie voor de invulling en 
upgrade van de Markt Noord in Reusel en de 
nieuwbouw aan de Markt Zuid.  

 B.2 Faciliteren van nieuwe ruimtelijke en economische 
initiatieven in het centrum. 

C. Samenwerking tussen gemeente en tussen 
ondernemers bevorderen. 

C.1 In gesprek met vastgoedeigenaren en winkeliers 
over uitvoering centrumplan en investeringen.  

3.4 Economische promotie  

Ambitie:  
De gemeente als aantrekkelijke plek om te verblijven en te recreëren.  
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Meer en betere recreatieve voorzieningen 
voor alle doelgroepen. 

A.1 
 
 
 

Een plan opstellen naar aanleiding van het branding 
proces om Reusel-De Mierden op de toeristische 
kaart te zetten en presenteren aan de raad in het 
eerste kwartaal. 

A.2 
 

Een plan uitwerken voor een innovatieve fietsroute 
(Kempenbreed project). 

A.3 
 

Thematische fietsroutes ontwikkelen (Kempenbreed 
project). 

A.4 
 
 

Professionalisering van de regiomarketing onder 
andere door aan te sluiten bij een regionale 
meertalige website in het eerste kwartaal 
(Kempenbreed project). 

A.5 
 
 
 

Een sterke lokale (netwerk)organisatie realiseren op 
recreatief gebied met dedicated focus, netwerkregie 
en initiatiekracht in het eerste kwartaal 
(Kempenbreed project). 

A.6 
 

Recreatieve informatieborden, voorzieningen en 
routes inventariseren voor onderhoud. 

A.7 
 

Opknappen en uitbreiden van het ruiterroutenetwerk 
in het eerste helft van 2021 (aansluiting op 
omliggende gemeenten en België).  
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Beleidsindicatoren 

 
 

Wat mag het kosten? 
Overzicht per product: 

 
Overzicht per kostensoort: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*geen gegevens 2020

2015 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 44,0 43,9 43,7 43,4 43,4

< 25.000 inwoners 47,7 47,7 48,0 48,3 48,7

2015 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 151,7 156,1 159,5 163,9 167,9

< 25.000 inwoners 142,0 145,7 148,7 153,6 159,1

1. Functiemenging

Verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0% (alleen wonen) en 100% (alleen 

werken).

2. Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.

*geen gegevens 2020

Rekening 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo per product

3.1 Economische ontw ikkeling -142 -160 -126 0 -126 -93 -91 -93

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 901 65 -1.441 1.528 87 87 85 83

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 4 14 -18 37 19 19 19 18

3.4 Economische promotie 82 186 -114 202 88 121 120 119

Saldo programma 845 105 -1.699 1.767 68 134 133 127

Economie Begroting 2021

Bedragen x € 1.000

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Saldo per kostensoort

1.1 Salarissen en sociale lasten -124 -130 -136 -145

2.1 Belastingen -8 -8 -8 -8

3.2 Duurzame goederen -93 -88 -83 -71

3.8 Overige goederen en diensten -80 -48 -48 -48

4.2 Subsidies -23 -23 -20 -20

4.3.3 Bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling -80 -81 -82 -84

4.3.6 Bijdrage aan een overige overheid -36 -1 -1 -1

7.2 Mutatie voorzieningen -2 -2 -2 -2

7.3 Afschrijvingen -2 -2 -2 -2

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente -135 -128 -114 -111

7.5 Overige verrekeningen -1.116 -2.162 -563 -2.164

2.2.1 Belastingen op producenten 175 178 178 178

2.2.2 Belastingen op huishoudens 26 27 27 27

3.1 Grond 1.378 2.413 798 2.389

3.3 Pachten 144 145 145 145

3.6 Huren 4 4 4 4

3.7 Leges en andere rechten 40 40 40 40

Totaal Lasten / Baten -1.699 1.767 -2.673 2.807 -1.059 1.192 -2.656 2.783

Saldo programma 68 134 133 127

Economie Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Bedragen x € 1.000
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Programma 4. Onderwijs 
 
Portefeuillehouder Thema 
Wethouder Maas Onderwijs (inhoudelijk), leerplicht, leerlingenvervoer 
Wethouder Van de Noort Onderwijshuisvesting 

 
Wat gaan we doen? 

4.2 Onderwijshuisvesting  

Ambitie:  
De huisvesting van onze scholen zijn veilig en toekomstbestendig.  
 

 Maatschappelijk resultaat  Maatschappelijk resultaat 

A. Het behouden van een school in elke kern. A.1 In gesprek blijven met de dorpsraad en 
onderwijsstichting over ontwikkelingen die er zijn 
rondom de school en ’t Drieske. 

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 

Ambitie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE): 
Alle kinderen tussen 2,5 en 6 jaar met (risico op) een ontwikkelingsachterstand de mogelijkheid bieden zich zo optimaal 
mogelijk te ontwikkelen. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. De kinderen die gebruik maken van VVE laten een 
leerrendement zien op het gebied van taal en 
rekenen dat past bij het verwachte 
ontwikkelingsperspectief van de betreffende 
leerling. En er vind een toename plaats van het 
aantal kinderen dat deelneemt aan VVE. 

A.1 Met de aanbieders worden nieuwe 
resultaatafspraken gemaakt over het leerrendement. 
Het aantal uren VVE voor doelgroepkinderen wordt 
uitgebreid van 10 naar 16 uur per week (wettelijke 
verplichting). Daarnaast wordt de ouderbijdrage 
inkomensafhankelijk gemaakt conform de 
adviestabel van de VNG.  

 
 
Beleidsindicatoren 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*geen gegevens 2018, 2019 en 2020

2014 2015 2016 2017 2018

Reusel-De Mierden 1,1 0,5 1,1 0,5 geen data

< 25.000 inwoners 1,7 1,6 1,5 1,3 geen data

*geen gegevens 2019 en 2020

2015 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 6 5 8 6 geen data

< 25.000 inwoners 20 18 19 17 geen data

*geen gegevens 2019 en 2020

2015 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 1,3 1,0 1,2 1,2 geen data

< 25.000 inwoners 1,2 1,2 1,3 1,4 geen data

3. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, zonder start-

kwalificatie het onderwijs verlaat.

1. Absoluut verzuim

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen in de 

leeftijd 5 tot 18 jaar.

2. Relatief verzuim

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig

is, per 1.000 leerlingen, leeftijd 5 tot 18 jaar.
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Wat mag het kosten? 
Overzicht per product: 

 
 
Overzicht per kostensoort: 

 
 

  

Rekening 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo per product

4.1 Basisonderw ijs -101 -95 -96 0 -96 -97 -97 -96

4.2 Onderw ijshuisvesting -304 -286 -292 33 -259 -258 -253 -249

4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken -337 -372 -482 86 -396 -400 -404 -405

Saldo programma -742 -753 -870 119 -751 -755 -754 -750

Bedragen x € 1.000

Onderwijs Begroting 2021

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Saldo per kostensoort

1.1 Salarissen en sociale lasten -112 -116 -119 -123

2.1 Belastingen -41 -41 -42 -43

3.4.1 Sociale uitkeringen in natura -207 -209 -210 -208

3.8 Overige goederen en diensten -206 -207 -208 -206

4.3.8 Bijdrage aan een overige instelling / persoon -77 -77 -77 -77

7.3 Afschrijvingen -204 -203 -197 -193

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente -23 -22 -21 -20

3.6 Huren 33 33 33 33

4.3.1 Bijdrage van het Rijk 77 77 77 77

4.3.2 Bijdrage van een gemeente 9 10 10 10

Totaal Lasten / Baten -870 119 -875 120 -874 120 -870 120

Saldo programma -751 -755 -754 -750

Onderwijs Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Bedragen x € 1.000
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Programma 5. Sport, cultuur en recreatie 
 
Portefeuillehouder Thema 
Wethouder Maas Sport, kunst en cultuur, bibliotheek, muziekonderwijs 
Wethouder Van de Noort Monumentenbeleid, groen 
Wethouder Rombouts Recreatie 

 
 
Wat gaan we doen? 

5.1 Sportbeleid en activering  

Ambitie:  
Zoveel mogelijk inwoners doen aan enige vorm van sport en/of bewegen. 
 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A Sport zowel als doel en als middel inzetten om 
zoveel mogelijk inwoners in aanraking te laten 
komen met sport en bewegen.  

A.1 Mede vormgeven aan de uitvoering van het 
regionaal sportakkoord dat in de Kempen in 2020 is 
opgesteld. 

5.2 Sportaccommodaties   

Ambitie:  
Het bieden van voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening in de nabije omgeving in adequate 
basisvoorzieningen van sportaccommodaties.  
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Gevarieerde adequate basisvoorzieningen van 
sportaccommodaties waar een redelijke eigen 
bijdrage van verenigingen tegenover staat. 
 

A.1 Aanleg van een kunststof atletiek accommodatie op 
sportpark den Hoek.  

 A.2 Inventarisatie van toekomstige ontwikkelingen, 
mogelijkheden en wensen die bij huidige gebruikers 
op de sportparken leven. Denk hierbij aan kunstgras 
en LED-verlichting.  

 A.3 Het maken van een strategische keuze voor 
sportzaal den Houtert in Lage Mierde. Dit wordt in 
samenhang met andere sportaccommodaties 
(Sporthuis Reusel) en gemeentelijke gebouwen 
meegenomen in een visie op gebouwenbeheer in 
onze gemeente. 

5.3 Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie  

Ambitie:  
Cultuur inzetten als instrument om leefbaarheid op peil te houden en/ of als verbinder in het sociale domein. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Alle kinderen in Reusel-De Mierden zijn in de 
gelegenheid om kennis te maken met 
verschillende culturele en muzikale uitingsvormen, 
hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en deze 
vaardigheden te presenteren. 

A.1 
 
 
 
 

De evaluatie van de regeling individuele subsidie 
muzikale en culturele vorming afronden (start eind 
2020) en actiepunten uitvoeren. 

5.5 Cultureel erfgoed  

Ambitie:  
Bewaren van erfgoed voor de toekomstige generaties. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Meer cultuurhistorisch bewustzijn en draagvlak 
creëren bij inwoners en eigenaren.  

A.1 Actualisatie van het erfgoedbeleid en implementeren 
in bestemmingsplannen zoals het bestemmingsplan 
Buitengebied. Tevens wordt er ook ingezet op 
draagvlak, participatie en communicatie.  

5.6 Media      

Ambitie:  
Lokaal toereikend media-aanbod. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Een goed en toereikend lokaal media-aanbod. A.1 Afspraken maken met Streekomroep de Kempen 
over verlenging van hun aanwijzing als lokale 
publieke media-instelling (huidige aanwijzing loopt 
tot 16 augustus 2021). 
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5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie  

Ambitie:  
Verbeteren van de mogelijkheden voor de ontsluiting van natuur en naar multifunctioneel gebruik van natuur in 
combinatie met recreatie. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Meer gemeenschappelijk gebruik van groen en 
natuur. 

A.1 
 

Mogelijkheid bezien om toeristische routes 
aantrekkelijker te maken door het planten van 
fruitbomen en het creëren van rustplaatsen. 

Ambitie:  
Een duurzaam groenbestand met groenvoorzieningen die nu en de komende decennia voldoen aan de gestelde functie 
waarbij de groenvoorziening op het gestelde kwaliteitsniveau blijft. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

B. Functioneel en duurzame groenvoorzieningen. B.1 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot onder 
andere natuur en het groenbeheer zijn doorgaans 
gericht op versterking/toename van de biodiversiteit. 
Ten aanzien van de biodiversiteit wordt het 
maaibeheer in het buitengebied herzien. 
Ook is er aandacht voor de doorontwikkeling van 
gemengde laanboomstructuren, bloemrijke 
mengsels en plaagdrukbeheersing. 

B.2 
 

Inrichting dorpspleinen indien mogelijk herzien in 
combinatie met andere disciplines. 

B.3 Opstellen groenplan voor de komende jaren. 

Ambitie:  
Hermeanderen/inrichten van beekdal van de Reusel en de Raamsloop. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

C. Natuur herstellen en versterken. C.1 De noodzakelijke ruimtelijke procedures opstarten 
en doorlopen. 

  C.2 De benodigde grondtransacties worden afgerond. 

 
 
Beleidsindicatoren 

 
 

Wat mag het kosten? 
Overzicht per product: 

 
 
 
 
 
 
 

2012 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 42,4 45,5 geen data geen data geen data

< 25.000 inwoners 47,4 48,9 geen data geen data geen data

1. Niet sporters

Het percentage niet-wekelijkse sporters ten opzichte van de bevolking van 19 jaar en ouder.

*geen gegevens 2017 t/m 2020

Rekening 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo per product

5.1 Sportbeleid en activering -18 -38 -37 0 -37 -37 -37 -37

5.2 Sportaccommodaties -832 -671 -801 127 -674 -679 -680 -675

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en               

-participatie

-129 -161 -140 0 -140 -141 -143 -144

5.4 Musea -56 -59 -59 0 -59 -60 -61 -62

5.5 Cultureel erfgoed -17 -22 -55 0 -55 -56 -57 -59

5.6 Media -225 -204 -218 20 -198 -198 -198 -198

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie -888 -870 -931 120 -811 -796 -804 -807

Saldo programma -2.165 -2.025 -2.241 267 -1.974 -1.967 -1.980 -1.982

Sport, cultuur en recreatie Begroting 2021

Bedragen x € 1.000
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Overzicht per kostensoort: 

 
 
 
 

  

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Saldo per kostensoort

1.1 Salarissen en sociale lasten -376 -388 -400 -413

2.1 Belastingen -32 -32 -33 -33

3.2 Duurzame goederen -10 -10 -10 -10

3.8 Overige goederen en diensten -1.249 -1.268 -1.270 -1.261

4.2 Subsidies -251 -251 -251 -251

4.3.3 Bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling -54 -55 -56 -56

4.3.6. Bijdrage aan een overige overheid -8 -8 -8 -8

4.3.8 Bijdrage aan een overige instelling / persoon -37 -37 -37 -37

7.2 Mutatie voorzieningen -27 -27 -27 -27

7.3 Afschrijvingen -176 -174 -174 -174

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente -21 -20 -19 -18

3.3 Pachten 2 2 2 2

3.6 Huren 141 142 142 141

3.7 Leges en andere rechten 58 58 58 59

3.8 Overige goederen en diensten 26 61 62 63

4.3.8 Bijdrage van een overige instelling / persoon 40 40 41 41

Totaal Lasten / Baten -2.241 267 -2.270 303 -2.285 305 -2.288 306

Saldo programma -1.974 -1.967 -1.980 -1.982

Sport, cultuur en recreatie Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Bedragen x € 1.000
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Programma 6. Sociaal Domein 
 
Portefeuillehouder Thema 
Wethouder Maas Sociaal domein 
Wethouder Van de Noort Gemeenschapshuizen 

 
 
Wat gaan we doen? 

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie  

Ambitie:  
Behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Toekomstagenda per kern. A.1 Sterkte/zwakte analyse per kern.  

  A.2 Het opstellen van een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst met de dorpsraden, 
dit op basis van een evaluatie van het huidige 
samenwerkingsconvenant. Doel is om de onderlinge 
verantwoordelijkheden concreet vast te leggen en 
de samenwerking te bevorderen. 

B. In elke kern is een ontmoetingsplek voor 
inwoners. 

B.1 Realisatie en uitwerking van een definitieve keuze 
van De Kei.  

  B.2 In gesprek gaan met de dorpsraad Hulsel en 
onderwijsstichting over ontwikkelingen die er zijn 
rondom de school en ’t Drieske.  

Ambitie:  
Iedereen doet mee. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

C. Niemand ervaart obstakels om mee te kunnen 
doen aan de samenleving. 

C.1 Uitvoeren plan Iedereen doet mee (inclusieve 
samenleving VN-verdrag). In 2020 vindt een 
evaluatie plaats en worden acties benoemd voor 
2021. Het betrekken van (horeca-) ondernemers 
stond voor 2020 op de agenda, maar is door de 
coronacrisis niet doorgegaan. Een ander 
aandachtspunt voor 2021 is de fysieke 
toegankelijkheid.   

D. Aanpak laaggeletterdheid. D.1 In september 2020 is het DigiTaalhuis Reusel-De 
Mierden geopend. In 2021 gaan we vooral inzetten 
op meer bekendheid van het DigiTaalhuis onder 
onze inwoners.    

E. Inburgeringsplichtigen zijn ingeburgerd. E.1 Voorbereiding implementatie nieuwe Wet 
inburgering die per 1 juli 2021 in werking treedt. Dit 
houdt in dat we de verschillende onderdelen van de 
wet zoals de drie leerroutes, casusregie, het 
financieel ontzorgen, maatschappelijke begeleiding 
en participatieverklaringstraject verder uitwerken en 
concrete afspraken maken met onze 
samenwerkingspartners.  

  

  E.2 Uitvoering geven aan de nieuwe Wet Inburgering 
(vanaf 1 juli 2021). 

6.2 Wijkteams  

Ambitie: 
Versterken zelfredzaamheid en participatie inwoners.  
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Mantelzorgers en vrijwilligers voelen zich in staat 
hun (zorg-)taken uit te voeren. 

A.1 Voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomsten 
organiseren voor mantelzorgers. Dit heeft extra 
aandacht omdat deze bijeenkomsten in 2020 niet 
zijn doorgegaan door de coronacrisis. 

  A.2 Onderzoeken of het haalbaar is om regelmatig een 
nieuwsbrief voor mantelzorgers uit te brengen en 
dan daarmee starten. 

B. Versterken eigen kracht. B.1 Themabijeenkomsten voor formele en informele 
partijen om elkaar te leren kennen en te netwerken: 
de geplande bijeenkomst in mei 2020 is niet 
doorgegaan in verband met de coronacrisis. Daarom 
extra aandacht hiervoor in 2021. 
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C. Meer kinderen en ouders in kwetsbare situaties 
weten hoe ze toegang kunnen krijgen tot 
jeugdhulp, kunnen laagdrempelig hun hulpvraag 
stellen en ontvangen, indien nodig, tijdig passende 
hulp. 

C.1 Er is in 2020 een gezamenlijke ambitie opgesteld, 
hier wordt in 2021 verder uitwerking aan gegeven 
door te onderzoeken waar en hoe precies de 
verbindingen (Wet maatschappelijke ondersteuning, 
Participatiewet, minimabeleid en 
schuldhulpverlening) gelegd kunnen worden. 

  C.2 Jeugd- en gezinswerkers zijn vaker fysiek aanwezig 
op scholen en andere vindplaatsen van jeugdigen. 

D. Minder kinderen die thuiszitten of jeugdhulp 
krijgen zonder deel te nemen aan het onderwijs. 
 

D.1 Verder ontwikkelen van de samenwerking met 
onderwijs, opvang en jeugdgezondheidszorg waarbij 
de jeugdhulpprofessional expertise inbrengt in de 
dagelijkse praktijk zodat er vroegtijdig kan worden 
gesignaleerd en de juiste (route naar) ondersteuning 
kan worden geboden of genormaliseerd. 

6.3 Inkomensregelingen  

Ambitie:  
Versterken zelfredzaamheid. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. 
 

Een laag inkomen is geen belemmering voor 
deelname aan de maatschappij. 

A.1 In het najaar van 2020 wordt een nieuw 
beleidskader armoedebestrijding 
(schuldhulpverlening en minima) voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Indien akkoord door de raden, 
starten we in 2021 met een nieuwe aanpak waarbij 
we de nadruk gaan verleggen naar collectieve en 
preventieve activiteiten. 

6.4/6.5 Begeleide participatie / Arbeidsparticipatie  

Ambitie:  
Versterken zelfredzaamheid en participatie. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Inwoners met arbeidsvermogen nemen deel aan 
de arbeidsmarkt; zonder arbeidsvermogen hebben 
een zinvolle dagbesteding. 

A.1 Afronden evaluatie ambitieniveau Kempenplus, en 
mogelijk bepalen van een nieuw ambitieniveau. 

 A.2 Stimuleren inzet Social Return on Investment door 
uitvoering te geven aan de regionale visie Social 
Return en via inzet van het regionale adviespunt 
Social Return bij inkooptrajecten. 

6.7 Maatwerkdienstverlening Wmo en jeugdhulp  

Ambitie:  
Gezond en veilig opgroeien naar zelfstandigheid en maatschappelijk participeren. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Kinderen worden thuis geholpen en als dat niet 
kan, is 'thuis' onderdeel van de hulp of 
ondersteuning die gezinsgericht is vormgegeven. 

A.1 Inrichten van mentorschap voor jeugdigen. 

B. Jeugdigen in een kwetsbare situatie zijn goed 
ondersteund op weg naar zelfstandigheid zodat ze 
na hun 18e verjaardag zelfstandig kunnen zijn op 
de vier domeinen wonen, school en/of werk, 
inkomen en schulden en doorlopende zorg. 

B.1 Verbeteren van de overgang van jeugdhulp naar 
hulp vanuit Wet langdurige zorg (Wlz), 
Zorgverzekeringswet (Zvw) en/of de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

6.8 Geëscaleerde zorg   

Ambitie:  
Bieden van veiligheid. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Mensen met een psychiatrische aandoening die 
niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, kunnen 
ook meedoen in de maatschappij en krijgen de 
kans om stapsgewijs voor zichzelf te gaan zorgen. 

A.1 Beschermd wonen (24 uurs toezicht en 
bescherming) wordt vanaf 2022 gedecentraliseerd, 
de voorbereidingen hiervoor zijn lopende. Zorgen 
dat we startklaar zijn in 2021 en dat betrokken 
partijen goed geïnformeerd zijn. Zorgen voor goede 
samenwerking met Eindhoven voor het meer 
specialistische aanbod van beschermd wonen.   
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Beleidsindicatoren 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 486 488 489 491 499

< 25.000 inwoners 621 627 637 650 664

2015 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 1,0 geen data geen data geen data geen data

< 25.000 inwoners 1,0 geen data geen data geen data geen data

2015 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 3,0 3,0 3,0 3,0 geen data

< 25.000 inwoners 3,0 4,0 4,0 4,0 geen data

2015 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 69,8 69,8 70,5 71,9 71,5

< 25.000 inwoners 66,5 66,8 67,7 68,7 69,6

2015 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 1,0 2,0 2,0 1,0 geen data

< 25.000 inwoners 1,0 1,0 1,0 1,0 geen data

2e hj 17 1e hj 18 2e hj 18 1e hj 19 2e hj 19

Reusel-De Mierden 125,7 124,2 124,2 124,2 114,7

< 25.000 inwoners 212,2 206,2 199,1 194,0 189,5

2e hj 16 1e hj 17 2e hj 17 1e hj 18 2e hj 18

Reusel-De Mierden 130,1 165,4 189,1 201,9 geen data

< 25.000 inwoners geen data geen data 174,7 190,3 geen data

2e hj 17 1e hj 18 2e hj 18 1e hj  19 2e hj 19

Reusel-De Mierden 7,2 7,6 8,4 7,7 7,7

< 25.000 inwoners 8,8 8,6 9,3 9,2 9,4

2e hj 17 1e hj 18 2e hj 18 1e hj  19 2e hj 19

Reusel-De Mierden 0,8 0,6 0,6 1,0 0,8

< 25.000 inwoners 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0

2e hj 17 1e hj 18 2e hj 18 1e hj  19 2e hj 19

Reusel-De Mierden geen data geen data geen data geen data geen data

< 25.000 inwoners 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4

2e hj 17 1e hj 18 2e hj 18 1e hj  19 2e hj 19

Reusel-De Mierden 390 400 400 430 460

< 25.000 inwoners 469 482 496 512 536

10. Jongeren met jeugdreclassering

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle 

jongeren 12-22 jaar. 

11. Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

Het aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een 

vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo.

Het aantal reïntegratievoorzieningen per 1.000 inwoners. 

*geen gegevens 2019 en 2020

8. Jongeren met jeugdhulp

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

9. Jongeren met jeugdbescherming

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdbescherming ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. 

5. Werkloze jongeren

Het percentage werkloze jongeren 16 t/m 22 jarigen.

*geen gegevens 2019 en 2020

6. Personen met een bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners.

7. Lopende reïntegratievoorzieningen

3. Kinderen in uitkeringsgezin

Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

*geen gegevens 2019 en 2020

4. Netto arbeidsparticipatie

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

*geen gegevens 2020

1. Banen in de gemeente

Het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar.

*geen gegevens 2020

2. Jongeren met een delict voor de rechter

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

*geen gegevens 2016 t/m 2020
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Wat mag het kosten? 
Overzicht per product: 

 
Overzicht per kostensoort: 

 
 
 
 

  

Rekening 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo per product

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.050 -1.051 -748 70 -678 -675 -681 -687

6.2 Wijkteams -131 -206 -348 0 -348 -352 -347 -350

6.3 Inkomensregelingen -566 -662 -2.557 1.513 -1.044 -1.158 -1.093 -1.158

6.4 Begeleide participatie -303 -3.298 -2.813 0 -2.813 -2.765 -2.728 -2.658

6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0

6.6 Maatw erk-voorzieningen (Wmo) -241 -238 -324 66 -258 -262 -268 -273

6.7 Maatw erkdienst-verlening -4.451 -3.995 -4.691 0 -4.691 -4.742 -4.809 -4.870

6.8 Geëscaleerde zorg -417 -400 -390 0 -390 -394 -399 -404

Saldo programma -7.159 -9.850 -11.871 1.649 -10.222 -10.348 -10.325 -10.400

Sociaal domein Begroting 2021

Bedragen x € 1.000

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Saldo per kostensoort

1.1 Salarissen en sociale lasten -519 -535 -552 -569

2.1 Belastingen -3 -3 -3 -3

3.4.1 Sociale uitkeringen in natura -3.882 -3.951 -4.023 -4.095

3.8 Overige goederen en diensten -158 -187 -133 -132

4.1.1 Sociale uitkeringen in geld -1.809 -1.865 -1.923 -1.980

4.2 Subsidies -493 -493 -494 -495

4.3.1 Bijdrage aan het Rijk -8 -9 -9 -9

4.3.2 Bijdrage aan een gemeente -17 -17 -17 -18

4.3.3 Bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling -4.495 -4.444 -4.318 -4.238

4.3.6 Bijdrage aan een overige overheid -311 -316 -322 -327

4.3.8 Bijdrage aan een overige instelling / persoon -1 -1 -1 -1

4.4.8 Kapitaaloverdracht aan een overige instelling -22 -23 -23 -23

7.2 Mutatie voorzieningen -71 -71 -72 -72

7.3 Afschrijvingen -74 -74 -74 -74

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente -8 -8 -8 -8

3.6 Huren 65 65 65 65

3.7 Leges en andere rechten 5 5 5 5

3.8 Overige goederen en diensten 9 9 9 9

4.1.2 Verhaal sociale uitkeringen in geld 181 182 182 181

4.3.1 Bijdrage van het Rijk 1.389 1.388 1.386 1.384

4.3.6 Bijdrage van een overige overheid

Totaal Lasten / Baten -11.871 1.649 -11.997 1.649 -11.972 1.647 -12.044 1.644

Saldo programma -10.222 -10.348 -10.325 -10.400

Sociaal domein Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Bedragen x € 1.000
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Programma 7. Volksgezondheid en milieu 
 
Portefeuillehouder Thema 
Wethouder Maas Gezondheidszorg 
Wethouder Van de Noort Inrichting en beheer van openbare ruimte, milieu 
Wethouder Rombouts Belastingen 

 
 
Wat gaan we doen? 

7.1 Volksgezondheid  

Ambitie:  
Bevorderen van zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid van de inwoners van onze gemeente. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Verbetering leefstijl en gezondheid. A.1 Focus op eenzaamheid en sociaal economische 
gezondheidsverschillen. Voor deze twee thema’s 
wordt in 2021 een beknopt plan van aanpak 
uitgewerkt. 

  A.2 In 2020 heeft onze gemeente zich aangemeld voor 
de landelijke impulsregeling Kansrijke Start met als 
doel kinderen de eerste 1.000 dagen van hun leven 
een goede start te geven. De startbijeenkomst met 
alle partners is door corona opgeschoven naar het 
najaar van 2020. Acties die hieruit naar voren 
komen, worden in 2021 opgepakt. We worden 
gedurende 3 jaar ondersteund door Pharos. Er zijn 
raakvlakken met programma 6. 

B. NIX18 is de norm: Geen alcohol en niet roken 
onder de 18 jaar. 

B.1 Begin 2021 komen de resultaten van de tweede 
meting beschikbaar en op basis daarvan kunnen we 
bijsturen, gerichte acties uitzetten en betrokkenen 
stimuleren om met initiatieven te komen. Het kost 
tijd om een verandering in de omgeving van het kind 
te realiseren en daarom is een langdurige inzet 
belangrijk. Eind 2020, begin 2021 nemen we een 
besluit over hoe we met dit traject samen verder 
gaan.   

C. Gezonde leefomgeving.   C.1 Door betere afstemming met andere 
beleidsterreinen willen we de 
lokale gezondheidssituatie bevorderen (dus de 
omgeving rondom de inwoners). In 2021 willen we 
concreter uitwerken hoe gezondheid als thema in de 
omgevingswet kan worden opgenomen. 

7.2 Riolering      

Ambitie: 
Bescherming van de volksgezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving via een doelmatige waterhuishouding. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Meer groen en minder verharding in de openbare 
ruimte, zodat overtollig water zijn weg kan vinden. 

A.1 Onderzoek naar de capaciteit van gemeentelijke 
waterberging. 

  A.2 Inwoners stimuleren om zelf meer groen en 
minder verharding op hun eigen erf aan te leggen en 
schoon hemelwater af te koppelen zodat dit niet in 
het riool terecht komt. Project met bijvoorbeeld een 
regenton, vijver of infiltratiekrat. 

B. Goede beheersing van hemelwater. B.1 Hemelwaterstructuurplan opstellen. 

7.4 Milieu (o.a. energietransitie en klimaat) 

Ambitie:  
Reusel-De Mierden energieneutraal in 2025. Stimulering van duurzame initiatieven. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Maximaliseren energiebesparing. A.1 Verkenning mogelijkheden van het project 
Woonabonnement (provincie), gericht op 
energiebesparing bij woningeigenaren. 

  A.2 Stimulering energiebesparing bij bedrijven als 
onderdeel van het Toezichtsprogramma ODZOB. 
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B. Energieneutraal in 2025. B.1 Faciliteren van realisatie zonne-veld op basis van 
toetsingskader grootschalig wind- en zonne-energie. 

  B.2 Via een uitgebreid participatieproces om tot de 
vaststelling van de RES 1.0 (Regionale Energie 
Strategie) te komen. 

C. Stimuleren en faciliteren van opwekken duurzame 
energie. 

C.1 Via een uitgebreid participatieproces tot de 
vaststelling van het warmteplan te komen. 

  C.2 Beoordeling van (vervolg)initiatieven zonne-energie 
op basis van toetsingskader grootschalige wind- en 
zonne-energie. 

  C.3 Stimuleren van initiatieven voor zon op (stal)daken. 

D. Er zijn twee nieuwe initiatieven op het gebied van 
circulaire economie gerealiseerd. 

D.1 Na bestuurlijk akkoord start de aanbestedings-
procedure voor een grondstoffencentrum. Gunning/ 
realisatie van het grondstoffencentrum als circulaire 
hotspot wordt verwacht in 2022.  

Ambitie:  
Klimaatadaptieve leefomgeving (wet DPRA; Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A Klimaatadaptieve openbare ruimte in 2050. A.1 Klimaatdialogen voeren en uitvoeringsagenda 
klimaatadaptatie opstellen. 

B Meekoppelkansen benutten. B.1 Het inzetten van een lokaal duurzaamheidsteam met 
daarin afstemming tussen de verschillende 
disciplines. 

 
 
Beleidsindicatoren 

 
 

 
Wat mag het kosten? 
Overzicht per product: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 35 19 11 7 geen data

< 25.000 inwoners 162 148 140 136 geen data

2015 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 45,0 48,2 45,5 50,5 geen data

< 25.000 inwoners geen data geen data geen data geen data geen data

1. Omvang huishoudelijk restafval

Aantal kilogram per inwoner niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

*geen gegevens 2019 en 2020

2. Hernieuwbare elektriciteit

Percentage.

*geen gegevens 2019 en 2020

Rekening 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo per product

7.1 Volksgezondheid -477 -562 -522 0 -522 -533 -533 -545

7.2 Riolering 382 232 -1.018 1.417 399 489 514 531

7.3 Afval 130 217 -841 943 102 108 110 111

7.4 Milieubeheer -653 -333 -453 0 -453 -460 -467 -474

Saldo programma -618 -446 -2.834 2.360 -474 -396 -376 -377

Bedragen x € 1.000

Volksgezondheid en milieu Begroting 2021
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Overzicht per kostensoort: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Saldo per kostensoort

1.1 Salarissen en sociale lasten -257 -265 -273 -282

3.5.1 Ingeleend personeel (inhuur) -92 -95 -98 -101

3.8 Overige goederen en diensten -1.053 -1.029 -1.049 -1.042

4.2 Subsidies -2 -2 -2 -2

4.3.2 Bijdrage aan een gemeente -235 -239 -243 -247

4.3.3 Bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling -834 -851 -869 -885

4.3.8 Bijdrage aan een overige instelling / persoon -27 -27 -27 -28

7.2 Mutatie voorzieningen 6 -1 -3 -39

7.3 Afschrijvingen -293 -288 -288 -288

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente -47 -45 -44 -43

2.2.1 Belastingen op producenten 186 195 203 209

2.2.2 Belastingen op huishoudens 1.188 1.248 1.296 1.332

3.7 Leges en andere rechten 725 738 752 766

3.8 Overige goederen en diensten 43 43 43 43

4.3.8 Bijdrage van een overige instelling / persoon 218 222 226 230

Totaal Lasten / Baten -2.834 2.360 -2.842 2.446 -2.896 2.520 -2.957 2.580

Saldo programma -474 -396 -376 -377

Volksgezondheid en milieu Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Bedragen x € 1.000
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Programma 8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, stedelijke 
vernieuwing (VHROSV) 
 
Portefeuillehouder Thema 
Wethouder Van de Noort Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, transitie intensieve 

dierhouderij, vergunningen, beheer onroerend goed, handhaving 
RO-vergunningen, woningbouwprojecten, centrumvisie  

 
Wat gaan we doen? 

8.1 Ruimtelijke ordening  

Ambitie:  
Een actueel en flexibel planologisch kader om particuliere en maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen faciliteren met 
aan de voorkant duidelijkheid aan de inwoners, gebruikers en adviesbureaus over wat wel en niet kan.  
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

A. Geactualiseerd bestemmingsplan buitengebied. A.1 De procedure voor het bestemmingsplan 
Buitengebied 2021 starten we in 2020 op. In 2021 
moet dit leiden tot het ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan in april/mei 2021. Het 
bestemmingsplan kan dan in september/oktober 
2021 voor vaststelling aan de gemeenteraad worden 
voorgelegd. 

B. Goede ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit.  B.1  Nota Ruimtelijke kwaliteit wordt in het 1e kwartaal 
2021 voor vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad.  

Ambitie: 
Op tijd klaar zijn om per 1 januari 2022 te kunnen handelen volgens de verbeterdoelen van de Omgevingswet 
(inzichtelijk omgevingsrecht, leefomgeving centraal, ruimte voor maatwerk en sneller en beter). En vooruitlopend daarop 
al steeds meer te kunnen handelen in de geest van de Omgevingswet. 
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

C. Een loket voor alle vergunningen. C.1 Op basis van Plan van Aanpak voor de 
implementatie van de Omgevingswet werken aan 
het kunnen handelen volgens het wettelijk kader 
(w.o. vergunningverlening), maar vooral ook om te 
kunnen handelen in de geest van de Omgevingswet, 
waarbij het initiatief centraal staat (“ja, mits” in plaats 
van “nee, tenzij”). Een ander belangrijk aspect is een 
tijdige aansluiting op de landelijke voorziening voor 
de DSO (DSO-LV, digitaal stelsel Omgevingswet). 
We betrekken hierbij onze partners als VTH De 
Kempen, de ODZOB, GGD, VRBZO en Waterschap 
De Dommel. 

Ambitie:  
Bruisend boodschappen- en wooncentrum Reusel.  
 

 Maatschappelijk resultaat  Inspanning 2021 

D. Uitvoering geven aan het centrumplan Hart van 
Reusel: nieuwe supermarkt, nieuwe woningen en 
opwaardering bestaand vastgoed.  

D.1 Besluitvorming over bestemmingsplan Centrum 
Reusel  
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Beleidsindicatoren 

 
 

Wat mag het kosten? 
Overzicht per product: 

 
  

2015 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 260 259 263 271 281

< 25.000 inwoners 251 253 260 268 geen data

2015 2016 2017 2018 2019

Reusel-De Mierden 4,6 14,0 9,2 9,5 12,2

< 25.000 inwoners 7,1 7,9 9,0 8,6 9,3

2016 2017 2018 2019 2020

Reusel-De Mierden 65,2 66,3 68,8 70,9 73,2

< 25.000 inwoners 76,9 77,7 78,5 79,0 79,4

2016 2017 2018 2019 2020

Reusel-De Mierden 570 585 540 547 560

< 25.000 inwoners 676 683 687 708 749

2016 2017 2018 2019 2020

Reusel-De Mierden 936 953 752 762 743

< 25.000 inwoners 770 774 764 784 827

5. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan 

woonlasten.

3. Demografische druk

De som van het aanal personen van 0-20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 

20-65 jaar (percentage).

4. Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan 

woonlasten.

1. Gemiddelde WOZ-waarde

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen x € 1.000
*geen gegevens 2020

2. Nieuw gebouwde woningen 

Het aantal nieuwbouwwoningen per 1.000

*geen gegevens 2020

Rekening 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo per product

8.1 Ruimtelijke ordening -1.116 -982 -947 182 -765 -705 -699 -669

8.2 Grondexploitatie -14 -39 -3.143 3.095 -48 -50 -51 -53

8.3 Wonen en bouw en 619 -5 -463 368 -95 -82 -89 -98

Saldo programma -511 -1.026 -4.553 3.645 -908 -837 -839 -820

VHROSV Begroting 2021

Bedragen x € 1.000
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Overzicht per kostensoort: 

 
 
 
 
 
  

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Saldo per kostensoort

1.1 Salarissen en sociale lasten -679 -697 -717 -734

2.1 Belastingen -2 -2 -2 -2

3.1 Grond

3.2 Duurzame goederen -1.311 -986 -419 -219

3.5.1 Ingeleend personeel (inhuur)

3.8 Overige goederen en diensten -531 -434 -400 -278

4.3.3 Bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling -478 -488 -495 -505

4.4.8 Kapitaaloverdracht aan een overige instelling -5 -5 -5 -5

7.3 Afschrijvingen -6 -6 -6 -6

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente -18 -22 -11 -12

7.5 Overige verrekeningen -1.523 -3.062 -490 -490

3.1 Grond 2.134 3.872 595 549

3.6 Huren 7 7 7 7

3.7 Leges en andere rechten 543 544 545 544

3.8 Overige goederen en diensten 87 44 66 0

7.5 Overige verrekeningen 874 398 493 331

Totaal Lasten / Baten -4.553 3.645 -5.702 4.865 -2.545 1.706 -2.251 1.431

Saldo programma -908 -837 -839 -820

VHROSV Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

Bedragen x € 1.000
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Bijlage 1. Verschillenanalyse (jaarschijf 2021) 

 

 

Structureel saldo volgens Perspectiefnota 2021-2024 € -57.000

Structureel saldo volgens Programmabegroting 2021-2024 € 287.000

Verschil € 344.000

Wijzigingen nieuw beleid € -50.000 N

Septembercirculaire gemeentefonds € 51.000 V

Hogere raming opbrengst leges omgevinigsvergunningen € 50.000 V

Vervallen kapitaallasten vanwege afboeking boekwaarde De Schakel € 29.000 V

Lagere kapitaallast vanwege onderbesteding bestaand krediet GVVP € 9.000 V

Lagere lasten invulling garantiebaan € 8.000 V

Aanpassing budget statushouders (woonbegeleider) € 8.000 V

GVVP exploitatielasten van structureel naar incidenteel € 128.000 V

Omgevingswet van structureel naar incidenteel € 150.000 V

Lagere opbrengst houtverkoop bossen € -34.000 N

Subsidie mensgerichte maatregelen (verkeer) vervalt € -26.000 N

Tussenrapportage GRSK 2020 € -34.000 N

Lagere kapitaallasten € 36.000 V

Diverse kleine aanpassingen € 19.000 V

€ 344.000

Overwogen, maar niet doorgevoerde bezuinigingen:

GVVP, aanpasssing ambitieniveau en kredieten/budgetten € 107.000

Stoppen met subsidie-ondersteuning en advisering Trias € 9.000
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Bijlage 2. Nieuw beleid en vervangingsinvesteringen 2021-2024 
 

 
 
  

NIEUW BELEID 2021-2024 rente 0,50%

nr. taak- 

veld

Omschrijving budget                                                                                                                  B/N* cat. * S/I Afs

chr

srt Invest. 

2021

Last 2021 Invest. 

2022

Last 2022 Invest. 

2023

Last 2023 Invest. 

2024

Last 2024

Wettelijke plicht / rijksbeleid

1 6.1 Wet Inburgering N 1 s expl 17.000 37.000 41.000 41.000

2 7.4 Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) N 1 i expl 30.000

3 0.4 Toegankelijkheidsverklaring w ebsite N 1 i expl 6.500

4 0.4 Implementatie Wet bestuurlijk elektronisch verkeer (inw erkingtreding 1-1-2021) N 1 s expl p.m p.m p.m p.m

5 0.4 Implementatie Wet open overheid (inw erkingtreding 1-1-2021) N 1 s expl p.m p.m p.m p.m

6 0.6 Volledigheidsmodule LV-WOZ N 1 s 6 lin 6.125 1.051 1.051 1.051 1.051

6 0.6 Volledigheidsmodule LV-WOZ N 1 i expl 3.000

7 6.1 Brede aanpak dak- en thuisloosheid N 1 i expl 32.000

Totaal Wettelijke plicht / rijksbeleid 6.125 89.551 0 38.051 0 42.051 0 42.051

- waarvan structurele lasten 18.051 38.051 42.051 42.051

- waarvan incidentele lasten 71.500 0 0 0

Vervangingsinvesteringen

8 2.1 Rehabilitatiekrediet w egen 2021 B 2 s 40 lin 950.000 28.500 28.500 28.500 28.500

8 2.1 Rehabilitatiekrediet w egen 2022 B 2 s 40 lin 950.000 28.500 28.500 28.500

8 2.1 Rehabilitatiekrediet w egen 2023 B 2 s 40 lin 950.000 28.500 28.500

8 2.1 Rehabilitatiekrediet w egen 2024 B 2 s 40 lin 950.000 28.500

9 6.1 De Kei Reusel B 2 s 40 lin p.m. 150.000 150.000 150.000 150.000

10 7.2 Dekking rioolheff ing nrs 10 conform VGRP 2018-2021 B 2 s expl -15.424 -34.599 -50.023 -65.447

10 7.2 Vervangingen riolering 2021 cf VGRP 2018-2021 B 2 s 50 lin 616.972 15.424 15.424 15.424 15.424

10 7.2 Vervangingen riolering 2022 cf VGRP 2018-2021 B 2 s 50 lin 616.972 15.424 15.424 15.424

10 7.2 Vervangingen riolering 2023 cf VGRP 2018-2021 B 2 s 50 lin 616.972 15.424 15.424

10 7.2 Vervangingen riolering 2024 cf VGRP 2018-2021 B 2 s 50 lin 616.972 15.424

10 7.2 Vervangen rioolgemaal N 2 s 50 lin 50.000 1.250 1.250 1.250

10 7.2 Regionale Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen (2018 t/m 2022) B 2 s 50 lin 100.000 2.500 2.500 2.500

11 0.4 Ontw ikkeling nieuw e w ebsite B 2 s 6 lin 15.000 2.575 2.575 2.575 2.575

12 0.4 Vervanging Mobile Thin Clients (MTC's) B 2 s 4 lin 9.600 2.448 2.448 2.448 2.448

13 3.4 Onderhoud recreatieve routes en voorzieningen N 2 s expl 10.000 10.000 10.000 10.000

14 2.1 Vervanging openbare verlichting door LED verlichting 2021-2024 (armaturen) N 2 s 20 lin 61.000 3.355 64.000 6.875 26.500 8.333 5.000 8.608

14 2.1 Vervanging openbare verlichting door LED verlichting 2021-2024 (masten) N 2 s 40 lin 93.000 2.790 60.600 4.608 14.300 5.037 11.800 5.391

15 0.4 Vervanging materieel buitendienst N 2 s 10 lin 346.000 36.330 6.000 36.960 7.000 37.695 37.695

15 0.4 Vervanging materieel buitendienst (dekking reserve) N 2 s expl -34.600 -34.600 -34.600 -34.600

15 0.4 Vervanging materieel buitendienst structureel voordeel N 2 s expl -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

Totaal Vervangingsinvesteringen 2.091.572 161.398 1.847.572 195.866 1.614.772 226.987 1.583.772 256.117

- waarvan structurele lasten 161.398 195.866 226.987 256.117

- waarvan incidentele lasten 0 0 0 0

Investering ten behoeve van de bedrijfsvoering

16 0.4 2e stap digitaliseringsproject B 3 s 6 lin 50.000 8.583 50.000 17.166 17.166

17 0.6 Toeristenbelasting controle exploitanten B 3 i expl 7.000

17 0.6 Inkomsten toeristenbelasting N 3 s exd -7.000 -7.000 -7.000 -7.000

18 7.4 Ophoging van het budget w erkprogramma ODZOB N 3 s expl 70.000 70.000 70.000 70.000

19 7.4 Regeling Verw ijdering Calamiteuze Stoffen (RVCS) N 3 s expl 5.000 5.000 5.000 5.000

20 7.2 Rioolrenovaties (relining) als aanvullende maatregel N 3 s expl 50.000 50.000 50.000

21 7.2 Stimuleringsregelingen Klimaatadaptatie (Water) N 3 s expl 10.000 10.000 10.000

22 7.2 Onderzoek foutaansluitingen N 3 i expl 20.000 20.000 20.000 20.000

22 7.2 Afkoppelverdubbelaar Waterschap De Dommel N 3 i expl -10.000

23 7.2 Dekking rioolheff ing nrs 19 t/m 22 N 3 s expl -10.000 -80.000 -80.000 -80.000

24 0.4 Bijdrage Rural Data Center (RDC) N 3 i expl 25.000 25.000

24 0.4 Vergoeding voor Rural Data Center N 3 i expl -16.000 -16.000

Totaal Investeringen ten behoeve van de bedrijfsvoering 0 84.000 50.000 85.583 50.000 85.166 0 85.166

- waarvan structurele lasten 58.000 56.583 65.166 65.166

- waarvan incidentele lasten 26.000 29.000 20.000 20.000

Prioriteit raad

25 2.1 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2021 B 4 s 40 lin 507.250 15.218 15.218 15.218 15.218

25 2.1 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2022 B 4 s 40 lin 497.250 14.918 14.918 14.918

25 2.1 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2023 B 4 s 40 lin 497.250 14.918 14.918

25 2.1 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2024 B 4 s 40 lin 497.250 14.918

Totaal Prioriteit raad 507.250 15.218 497.250 30.135 497.250 45.053 497.250 59.971

- waarvan structurele lasten 15.218 30.135 45.053 59.971

- waarvan incidentele lasten 0 0 0 0

Overige wensen

26 2.1 Nieuw e aansluiting N284 en opw aardering infrastructuur Kleine Hoeven richting Hallenstraat B 5 s 40 lin 500.000 15.000 15.000 15.000 15.000

27 7.4 Regionaal Operationeel Kader (ROK) B 5 s expl 22.000 22.000 22.000 22.000

28 3.4 Uitvoeringsprogramma VTE (Kempenbreed) N 5 s expl p.m. p.m. p.m. p.m.

29 3.1 Kempische Industrie Agenda (KIA) N 5 s expl 15.000 15.000 15.000

30 3.1 Bijdrage Huis van de Brabantse Kempen N 5 s expl 19.596 19.596 19.596

31 3.1 Subsidie Kies Kempische Bedrijven N 5 s expl 3.000 3.000

32 5.6 Subsidie bibliotheek N 5 s expl 23.210 23.210 23.210

Totaal Overige wensen 500.000 37.000 0 94.806 0 97.806 0 97.806

- waarvan structurele lasten 37.000 94.806 97.806 97.806

- waarvan incidentele lasten 0 0 0 0

TOTAAL GENERAAL 3.104.947 387.167 2.394.822 444.441 2.162.022 497.063 2.081.022 541.111

waarvan STRUCTURELE lasten 289.667 415.441 477.063 521.111

waarvan INCIDENTELE lasten 97.500 29.000 20.000 20.000

*B = Al opgenomen in begroting 2020-2023  N = Nieuw aangeleverd   * Categorieën: 1 = wettelijke plicht/rijksbeleid; 2 = vervangingsinvestering; 3 = investering tbv bedrijfsvoering; 

4 = prioriteit raad; 5 = overige wensen
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Toelichting nieuw beleid & vervangingsinvesteringen 2021-2024 
 
1. Wet inburgering (structureel exploitatie € 17.000 in 2021 oplopend tot € 41.000 in 2024.) 
Vanaf 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. Gemeenten worden weer verantwoordelijk 
voor het aanbieden van onderwijs (naast de opgave die we momenteel al hebben als het gaat om onder 
andere maatschappelijke begeleiding). Daarnaast krijgt de gemeente de regiefunctie terug. Momenteel zijn 
we bezig met de voorbereiding.  
We hebben nu als uitgaven bedragen opgenomen die overeenkomen met de bedragen die voor dit doel in 
de algemene uitkering zijn opgenomen. Het is echter vooralsnog onbekend of deze bedragen toereikend 
zullen zijn. 

 
2. Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (incidenteel € 30.000 in 2021) 
Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie verplicht gemeenten om bij te dragen aan een klimaatadaptief 
Nederland in 2050. Deze verplichting resulteert in structurele kosten tot 2050. In 2021 moet de gemeente de 
klimaatdialogen voeren en een uitvoeringsagenda opstellen. In een gemeente van vergelijkbare omvang is 
een offerte opgevraagd voor het opstellen van het plan van aanpak, welke is geraamd op € 30.000. De 
eerste verplichting vanuit de wet DPRA in 2019 (klimaatstresstest) heeft circa € 28.000 gekost. 
 
3. Toegankelijkheidsverklaring website (incidenteel € 6.500 in 2021) 
Sinds 1 juli 2018 is het Besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht, wat zijn grondslag krijgt in de 
Wet digitale overheid. In het Besluit is bepaald dat websites en mobiele apps van Nederlandse 
overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover moet verantwoording worden 
afgelegd in een toegankelijkheidsverklaring, die verplicht is vanaf 23 september 2020. Nederlandse 
overheidsinstanties mogen bij het aanbieden van digitale diensten namelijk geen onderscheid maken tussen 
personen met en zonder beperking of chronische ziekte. In de verklaring staat welke maatregelen de 
organisatie neemt, inclusief een planning, om de website toegankelijk te maken en te houden. Gelet op het 
feit dat we begin 2021 een nieuwe gemeentelijke website lanceren, wordt deze nieuwe website 
gecombineerd met het voldoen aan de wettelijke verplichting van een toegankelijkheidsverklaring. 
Er is geen geldelijke boete of straf, maar wel een bestuurlijk risico als er geen maatregelen genomen worden 
om grip te krijgen op digitale toegankelijkheid of we geen deugdelijke verklaring publiceren voor 
toezichthouders. Ook kan het niet voldoen aan wetgeving leiden tot negatieve pers en reacties van 
belangengroepen. In de Wet digitale overheid wordt het handhavings- en toezichtregime verder uitgewerkt. 
 
4. Implementatie Wet bestuurlijk elektronisch verkeer (exploitatie p.m.) 
Het budget is nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Wet bestuurlijk elektronisch 
verkeer. Onderzoeken/afstemmen of deel budget 2de stap digitalisering kan worden gebruikt. Tevens is het 
nog onduidelijk of er een investering in software nodig is of dat het gaat om personele inzet. 
 
5. Implementatie Wet open overheid (exploitatie p.m.) 
Het budget is nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Wet open overheid. 
Onderzoeken/afstemmen of deel budget 2de stap digitalisering kan worden gebruikt. Er is tevens een 
eventuele compensatie van het Rijk voor de uitvoeringskosten op grond van de Financiële Verhoudingswet. 
 
6. Volledigheidmodule LV-WOZ (investering van € 6.125 in 2021 en incidenteel € 3.000 in 2021) 
Om aan de eisen van de Waarderingskamer en de afnemers (Belastingdienst en Waterschappen) te kunnen 
voldoen, is de aanschaf van deze module noodzakelijk. 
 
7. Brede aanpak dak- en thuisloosheid (incidenteel € 32.000 in 2021) 
Het kabinet heeft de ambitie om te voorkomen dat er dak- en thuislozen zijn. Daartoe zijn in de 
septembercirculaire inzake het gemeentefonds middelen aan gemeenten toegekend. Naast een vast bedrag 
voor elke gemeente zijn ook extra middelen toegekend aan de centrumgemeenten. Op welke wijze -samen 
met de centrumgemeente- beleid wordt ingezet en uitgevoerd om de ambitie te bereiken, is op dit moment 
nog niet bekend.  
 
8. Rehabilitatiekrediet wegen (jaarlijks investering van € 950.000) 
Het krediet (investering) rehabilitaties wegen is een krediet voor het uitvoeren van rehabilitaties en 
reconstructies van wegen, vernieuwen van voetpaden/fietspaden e.d.. Hierbij wordt de gehele 
verhardingsconstructie (inclusief fundering) opgebroken en geheel opnieuw opgebouwd met nieuwe 
materialen. Optioneel kan worden gekozen de weg bij een rehabilitatie her in te richten; er wordt dan 
gesproken over een reconstructie. 
Aan de hand van de kwaliteitsgegevens uit de inspectie en de gestelde kwaliteitsnorm is de kapitaalbehoefte 
wegonderhoud voor de periode 2018-2027 berekend. Hierin zijn naast de rehabilitatie van de weg en 
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eventuele herinrichting bij het einde van de levensduur van de weg ook de onderhoudsmomenten voor klein 
onderhoud en groot onderhoud conform het CROW beschreven.  
De kapitaalbehoefte voor rehabilitaties in de periode 2018-2027 is gemaakt op basis van de visuele risico-
gestuurde inspectie, de maatregeltoets en de leeftijd van de verhardingen. Hierbij is rekening gehouden met 
de kwaliteitsafname van de wegen in de loop van deze periode en onderhoud op basis van een sober 
kwaliteitsniveau.  
Het budget rehabilitaties wegen dient conform Bbv-regelgeving te worden ingericht als investering met een 
afschrijvingstermijn die niet groter is dan de gebruiksduur.  
 
9. De Kei Reusel (investering p.m., kapitaallast vanaf 2021 € 150.000) 
Op basis van de definitieve keuze (gemaakt eind 2019), wordt een definitief ontwerp gemaakt in 
samenspraak met de stuurgroep en werkgroepen. Daarna wordt de aanbesteding opgestart. Er is een 
voorbereidingskrediet voor het definitief ontwerp en dit neemt een structurele last van € 10.000 met zich 
mee.  
 
10. Diverse investeringen riolering conform het VGRP 
Op basis van het vastgestelde VGRP staan een aantal investeringen gepland. Gemakshalve volstaan wij 
hier met een opsomming per jaar. Voor zover de omschrijvingen niet voor zichzelf spreken, verwijzen wij 
voor een nadere toelichting naar het VGRP. De komende investeringen staan voor de periode 2021-2024 
gepland.  
2021: 

• Vervanging riolering 2021 (€ 616.972) 
2022: 

• Vervanging riolering 2022 (€ 616.972) 
• Regionale KRW maatregelen (€ 100.000) 
• In het vigerende VGRP zijn vervangingsmiddelen opgenomen voor het vacuümgemaal Zeegstraat. 

Ook het vacuümgemaal Wilhelminalaan is aan vervanging of groot onderhoud toe. Deze hebben 
we gepland in 2022. Omdat er nog een nieuw VGRP opgesteld moet worden, maken we deze 
investering (€ 50.000) voor 2022 alvast bekend. De investeringen voor 2023 en verder komen uit 
het nieuwe VGRP. 

2023: 

• Vervanging riolering 2023 (€ 616.972) 
2024: 

• Vervanging riolering 2021 (€ 616.972) 
 
De lasten van deze investeringen worden conform het in december 2016 vastgestelde VGRP gedekt uit de 
rioolheffing. 

 
11. Ontwikkeling nieuwe website (investering van € 15.000 in 2021) 
Een gemeentelijke website moet elke paar jaar geactualiseerd worden. Op deze manier kan er beter gebruik 
gemaakt worden van nieuwe functionaliteiten en beschikbare besturingssystemen die de dienstverlening aan 
de inwoners en andere bezoekers van de website ten goede komt. De livegang van een nieuwe website is 
het moment om op te schonen en om de pagina’s die blijven op te frissen en te laten voldoen aan nieuwe 
normen en wet- en regelgeving (bv. op het gebied van toegankelijkheid). Op het moment dat er niet 
geactualiseerd wordt, ontstaat er verouderde besturingssystemen en is de website niet meer voor iedereen 
benaderbaar en voldoende toegankelijk. 

 
12. Vervanging Mobile Thin Clients (investering € 9.600 in 2021) 
De huidige MTC's (Mobile Thin Clients) moeten, gelet op hun technische levensduur, vervangen worden. 
Deze worden niet allemaal in één keer vervangen, want dit is afhankelijk van het jaar waarin ze aangeschaft 
zijn. In totaal gaat het om 28 MTC’s, waarvan er eerst 16 zullen worden vervangen en later nog eens 12. 
Voor de eerste 16 MTC's zal ook het dockingstation vernieuwd moeten worden. Als de MTC’s niet tijdig 
vervangen worden, is het risico op storingen of uitval apparaten groter. Alternatief is dat de werkplek van de 
medewerkers met een MTC weer gewijzigd wordt in een ‘gewone’ werkplek met een TC (Thin Client). Dan 
zijn medewerkers met betrekking tot hun werkplek echter weer minder flexibel en mobiel.   
 
13. Onderhoud recreatieve routes en voorzieningen (structureel € 10.000 vanaf 2021) 
Er is budget nodig voor de onderhoud van recreatieve routes en voorzieningen. In verband met de veiligheid 
voor recreanten dienen deze in goede staat te verkeren. Daarnaast zijn er structurele contracten met het 
Routebureau voor het onderhoud van wandel-, fiets- en ruiterroutes waarvoor geen budget is opgenomen. 
Wanneer het budget niet wordt toegekend dan gaat de onderhoudsstaat van de recreatieve voorzieningen 
en routes achteruit. 
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14. Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen en masten) (investering in 2021 t/m 2024) 
Het meerjarenplan Openbare verlichting is nu gevuld tot en met 2020. Het is zaak om 2021 t/m 2024 ook te 
vullen, omdat deze gelden noodzakelijk zijn voor een ordentelijk verlichtingareaal en het reduceren van CO2 
en afname stroomverbruik.  
De noodzakelijke investering van armaturen is als volgt: € 61.000 in 2021, € 64.000 in 2022, € 26.500 in 
2023 en € 5.000 in 2024.  
De noodzakelijke investering van masten is als volgt: € 93.000 in 2021, € 60.600 in 2022, € 14.300 in 2023 
en € 11.800 in 2024. 
 
15. Vervanging materieel buitendienst (investering van € 346.000 in 2021, € 6.000 in 2022 en € 7.000 in 

2023. Structureel voordeel van € 40.000 vanaf 2021) 
Om de werkzaamheden van de buitendienst efficiënt te kunnen uitvoeren met het oog op de juiste 
dienstverlening is vervanging van het huidige materieel noodzakelijk. Bovendien zullen de 
onderhoudskosten en uitval van het huidig materieel alleen maar toenemen wanneer het materieel niet 
vervangen wordt. De investering van € 346.000 in 2021 wordt gedekt uit de algemene reserve.  
 
16. 2e stap digitaliseringsproject (investering van € 50.000 in 2022 en € 50.000 in 2023) 
Om onze inwoners beter van dienst te zijn is het wenselijk dat alle gegevens samen komen in een 
zaaksysteem, zodat medewerkers onze inwoners meteen kunnen helpen. De kosten van een zaaksysteem 
zoals bijvoorbeeld Oirschot heeft ingericht zijn circa € 400.000. Echter, er worden op dit moment door 
diverse grotere gemeente eigen zaaksystemen ontwikkeld met kleinere software developers welke ze 
beschikbaar stellen voor anderen, waardoor we met een minder groot budget toch de dienstverlening 
kunnen optimaliseren. 

 
17. Toeristenbelasting controle exploitanten (€ 7.000 incidenteel in 2021, structurele inkomsten van € 7.000 

vanaf 2021) 
Om te borgen dat de aangiftes toeristenbelasting correct en volledig worden ingevuld is het wenselijk om de 
aangiften periodiek te controleren. Hiervoor hebben we in 2014 en 2015 controles laten uitvoeren door ANG. 
Dit heeft toen geleid tot een hogere opbrengst van de toeristenbelasting. Na 5 jaar is het weer gewenst om 
nieuwe controles uit te voeren, mede gezien het feit dat een groot vakantiepark overgegaan is naar een 
nieuwe exploitant. 
 
18. Ophoging van het budget werkprogramma ODZOB (structureel € 70.000 vanaf 2021) 
Via de 1e berap 2020 is het budget werkprogramma ODZOB (incidenteel) opgehoogd met € 70.000. Er wordt 
verwezen naar de uitgebreide onderbouwing die is aangeleverd. De argumenten die eerder zijn aangevoerd 
om het budget werkprogramma ODZOB op te hogen zijn nog steeds valide en aanleiding om dit structureel 
in de exploitatiebegroting op te nemen. Een substantieel deel van de extra kosten is het gevolg van 
uitvoering toezicht & handhaving (juridische opvolging) bij agrarische bedrijven. 
 
In de jaarrekening 2018 en 2019 zijn steeds overschrijdingen van het budget werkprogramma ODZOB 
gerapporteerd. Steeds het gevolg van overschrijding bij vergunningverlening en toezicht & handhaving op 
agrarische bedrijven. Sturen op aantallen vergunningen is niet mogelijk. Dit kan wel ten aanzien van de 
omvang van het milieucontroleprogramma (wat langjarig is gedaan). In 2019 zijn diverse 
handhavingsprocedures (inclusief strafrecht) gestart, wat erg veel inzet (en dus geld) heeft gevraagd zowel 
intern (gemeente en VTH) als extern (ODZOB) kost. Voor een belangrijk deel gaat het hier om achterstallig 
onderhoud (bedrijven te lang niet gecontroleerd). Echter uit het ITv project volgt ook dat het naleefgedrag in 
Reusel-De Mierden in een aantal gevallen ook te wensen overlaat.  Aanleiding om via de 1e berap 2020 
incidenteel al extra budget te vragen voor 2020.  Als dit extra budget niet structureel wordt is te verwachten 
dat de verbeterstappen die sinds 2018 zijn gezet weer teniet worden gedaan. 
 
19. Regeling Verwijdering Calamiteuze Stoffen (RVCS) (structureel € 5.000 vanaf 2021) 
De Regeling Verwijdering Calamiteuze Stoffen (hierna RVCS) is bedoeld om op een verantwoorde wijze 
gevaarlijke stoffen, onbekende stoffen en lege verpakkingen van gevaarlijke stoffen, die vrijkomen bij een 
calamiteit of onbeheerd worden aangetroffen of gedumpt, af te voeren. De RVCS is van toepassing op het 
grondgebied van de 21 gemeenten die deelnemen aan de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (hierna 
ODZOB). De RVCS 2.0 heeft dus betrekking zowel het verwijderen van gevaarlijke stoffen als eventuele 
sanering van de grond/grondwater als gevolg van de calamiteit. 
 
20. Rioolrenovaties (relining) als aanvullende maatregel (structureel € 50.000 vanaf 2022) 
In het vigerende VGRP zijn middelen opgenomen voor de uitvoering van maatregelplannen. De 
(gemiddelde) leeftijd van de riolering neemt toe, waardoor er meer gebreken uit rioolinspecties naar voren 
komen. De bestaande middelen zijn voldoende voor het herstellen van inlaten en scheuren, maar niet voor 
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duurdere reliningen (kous in buis) Met deze aanvullende middelen kunnen we de levensduur van de riolering 
ophogen, waardoor er minder riolering vervangen moet worden. 

 
21. Stimuleringsregelingen Klimaatadaptatie (water) (structureel € 10.000 vanaf 2022) 
De wet DPRA (Klimaatadaptatie) is van kracht. Doelstelling van de wet is om in 2050 Klimaatrobuust te zijn. 
Vanuit het onderdeel water zullen we nog meer acties moeten uitzetten om een robuust systeem te krijgen. 
Dit kunnen we als gemeente niet alleen, dus zullen we burgers en bedrijven moeten vragen om mee te 
doen. Naast het opstellen van een communicatietraject moeten we denken aan een afkoppelregeling en 
andere stimuleringsregeling. 

 
22. Onderzoek foutaansluitingen (incidenteel € 20.000 vanaf 2021 en opbrengst € 10.000 in 2021) 
In het vigerende VRGP is een klein bedrag opgenomen (€ 10.000) voor het onderzoek van 
foutaansluitingen. In 2019 hebben we hiervoor de hemelwaterverordening en gebiedsaanwijzing voor 
opgesteld en zijn we begonnen aan de onderzoeken, in eerste instantie de panden welke zijn aangesloten 
op het vacuümriool. Het totale onderzoek omvat ca. 600-800 panden in het buitengebied. Hier wordt in 
verschillende fasen gewerkt. Doelstelling is vaststellen of panden hemelwater hebben aangesloten op druk- 
of vacuümriool. Om verder te kunnen met de onderzoeken, is voor de komende jaren ook geld nodig. 
 
23. Dekking riooluitgaven via rioolheffing nrs 20 t/m 22 
De nummers 20 t/m 22 in de lijst nieuw beleid hebben betrekking op riolering, waardoor deze uitgaven 
gedekt kunnen worden via de rioolheffing.  

 
24. Bijdrage Rural Data Center (incidenteel € 25.000 in 2021 en 2022; incidentele vergoeding in 2021 en 

2022 van € 16.000) 
De bijdrage die de gemeente Reusel-De Mieren voor het Rural Data Center (RDC) voor 2021 en 2022 moet 
gaan leveren staat nu op €25.000. Dit is voor het Rural Data Center; de huisvesting, IT-systemen, 
communicatie en personeelskosten. Aangezien het RDC bij ons in het gemeentehuis zit, krijgen wij die 
huisvestingskosten uiteraard weer (volledig) terug uit het RDC potje (dat verzameld wordt door de gemeente 
Eersel). Er wordt nu onderzocht hoe het RDC een plek kan krijgen binnen de samenwerking (GRSK). 
 
25. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2020 t/m 2024 (jaarlijkse investeringsbedragen) 
Het GVVP Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. De verkeersvisie krijgt een 
doorvertaling in acht modules, waarin het beleid is uitgewerkt. Per module is beschreven wat de gemeente 
Reusel-De Mierden met het verkeersbeleid wil bereiken. Om dit mogelijk te maken, zijn ook maatregelen 
benoemd. Deze zijn in module 9 samengevat. De acties en maatregelen die als eerste genoemd zijn, 
hebben het grootste effect en/of moeten als eerste worden opgepakt om resultaten mogelijk te maken. De 
volgorde van de modules bepaalt daarbij de volgorde van de maatregelen. Door de modulaire opbouw is het 
eenvoudiger om te schuiven in de uitvoering van de maatregelen/acties per thema (module). 
 
26. Nieuwe aansluiting N284 en opwaardering infrastructuur Kleine Hoeven richting Hallenstraat (buiten 

bestemmingsplan Kleine Hoeven) (investering van € 500.000 in 2021) 
Dit krediet is nodig voor de opwaardering van de weg de Kleine Hoeven tussen bedrijventerrein Kleine 
Hoeven en bedrijventerrein de Sleutel en de realisatie van een extra aansluiting op de N284. Het betreft 
wijziging bestemmingsplan vanwege wegverbreding, grondverwerving en de extra aansluiting op de 
N284 en infrastructurele opwaardering van het wegprofiel. Het betreft het tracé buiten het 
bestemmingsplan en grondexploitatie bedrijventerrein Kleine Hoeven. De extra aansluiting op de N284 
is een gezamenlijk project van gemeente Reusel-De Mierden en gemeente Bladel, waarbij Bladel ook 
investeert. Opwaardering van het bestaande wegtracé van de Kleine Hoeven is een project van alleen 
onze gemeente en is deels gedekt door bestaand krediet (vervanging wegen).  
 
In het Voorkeursalternatief van de N284 is de nieuwe kruising met de opstelstroken opgenomen. Dit 
gedeelte (verwerving, sloop en infra) wordt onderdeel van het project N284. De verwerving en infrastructuur 
van het resterende wegdeel is een gezamenlijk project. De exacte verdeelsleutel is nog niet bekend en wordt 
in de tweede helft van 2020 afgesproken met gemeente Bladel.   
 
27. Regionaal Operationeel Kader (ROK) (structureel € 22.000 vanaf 2021) 
Het Besluit omgevingsrecht (Bor) van 21 april 2017 bepaalt in artikel 7.2, lid 2 dat de bestuursorganen die 
deelnemen aan een omgevingsdienst onder andere gezamenlijk zorg moeten dragen voor een uniform 
regionaal uitvoeringsbeleid voor de taken waarvoor de omgevingsdienst aan de lat staat. Daarnaast dient 
elke bestuursorgaan volgens 7.2 lid 1 ook individueel uitvoeringsbeleid vast te stellen voor de taken die niet 
tot de wettelijke basistaken van de omgevingsdienst worden gerekend. De gemeenten die deelnemen aan 
de ODZOB zijn in 2016 gestart met een regionaal project dat in Zuidoost Brabant moet leiden tot één 
regionaal uitvoeringsniveau voor het toezicht en handhaving op de Wabo-milieutaken. Elke gemeente is 
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minimaal verplicht om de basistaken door de ODZOB uit te laten voeren. Wij adviseren om het totale pakket 
bij de ODZOB onder te blijven brengen. Het ROK budget komt bovenop het reguliere ODZOB-budget, met 
als ingangsdatum jaarschijf 2021. Als gekozen wordt om alleen de basistaken bij de ODZOB onder te 
brengen betekent dit dat er in het eigen uitvoeringsbeleid beleidsregels opgenomen moeten worden over het 
toezicht bij deze bedrijven. Tevens zal het toezicht bij deze bedrijven zelf uitgevoerd moeten worden. 
Hiermee wordt het zeker niet efficiënter en effectiever. Tevens stelt de Gemeenschappelijke Regeling 
Samenwerkende Kempengemeenten (GRSK) dat als de taak bij VTH weggelegd wordt, deze ook door vier 
gemeenten op een eenduidige wijze bij VTH weggelegd moet worden. Dit om te voorkomen dat VTH voor 
vier gemeenten aparte werkwijzen moet toepassen en daardoor zelf minder efficiënt kan werken. Daarbij is 
het gewenst het totale milieutoezicht op één plek te beleggen.   
 
28. Uitvoeringsprogramma VTE (Kempenbreed) 
Het Kempenbrede uitvoeringsprogramma VTE liep tot 2020. Voor 2020 hebben we nog voldoende budget 
om de geplande projecten uit te voeren, maar voor volgend jaar zal er weer nieuw budget beschikbaar 
moeten komen. Het uitvoeringsprogramma voor de periode van 2021 en daarna moet nog worden opgesteld 
dus het gewenste bedrag is nog niet bekend. 

 
29. Kempische Industrie Agenda (KIA) (structureel € 15.000 vanaf 2022) 
Na 2021 is nog geen budget toegekend, maar de wens is om de Kempische industrieagenda komende jaren 
door te zetten en uitvoering te geven aan het Kempen Manifest Slimme Maakindustrie. 
 
30. Bijdrage Huis van de Brabantse Kempen (structureel € 19.596 vanaf 2022) 
Bijdrage voor de programmalijnen Slimme Maakindustrie en Landschapspark van € 1,50 per inwoner is tot 
en met 1 januari 2022 toegekend (middels samenwerkingsovereenkomst). In 2022 is er waarschijnlijk 
behoefte aan voortzetting van deze samenwerking. 

 
31. Subsidie Kies Kempische Bedrijven (structureel € 3.000 vanaf 2023) 
Voortzetting van de subsidie aan stichting Techniekportaal voor project Techniekcoaches en 
techniekonderwijs. Tot en met 2022 is de subsidie toegekend. Wens voor voortzetting van subsidie. 

 
32. Subsidie bibliotheek (structureel € 23.210 vanaf 2021) 
Bij het vaststellen van de begroting in 2020 is voor de bibliotheek een bezuiniging opgenomen van € 23.210 
ten opzichte van het subsidiebedrag 2019. In 2019 werd gewerkt aan een nieuwe kostenverdeelsystematiek. 
Door deze verandering leek er een voordeel voor de gemeente Reusel-De Mierden van € 23.210 te 
ontstaan. Dit bedrag is volledig als bezuiniging opgevoerd. Later bleek dat de totale begroting 2020 een 
tekort liet zien. Voor een goede voortzetting van de bibliotheek is het van belang dat deze structurele 
bezuiniging  wordt teruggedraaid. 
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Bijlage 3. Geprognosticeerde balans 
 

 
  

Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo

2020 2021 2022 2023

Vaste activa

Immateriële vaste activa 731 706 681 655

Materiële vaste activa 40.081 45.130 45.754 46.182

Financiële vaste activa 265 265 265 265

Totaal vaste activa 41.077 46.101 46.700 47.103

Vlottende activa

Voorraden grond (incl. voorziening) 8.200 3.718 3.671 1.369

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 4.794 4.794 4.794 4.794

Liquide middelen 2 2 2 2

Overlopende activa 4.547 4.547 4.547 4.547

Totaal vlottende activa 17.543 13.061 13.014 10.712

TOTAAL GENERAAL ACTIVA 58.620 59.162 59.714 57.815

Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo

2020 2021 2022 2023

Vaste passiva

Eigen vermogen

- algemene reserve (incl. saldo baten en lasten) 7.833 7.561 7.064 6.495

- bestemmingsreserves 6.989 6.815 6.656 6.525

Voorzieningen 4.969 4.970 4.973 5.012

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 22.931 23.918 25.123 23.884

Totaal vaste passiva 42.722 43.264 43.816 41.916

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 9.947 9.947 9.947 9.947

Overlopende passiva 5.951 5.951 5.951 5.951

Totaal vlottende passiva 15.898 15.898 15.898 15.898

TOTAAL GENERAAL PASSIVA 58.620 59.162 59.714 57.814

ACTIVA                                                                                        
(bedragen x € 1.000)

PASSIVA                                                                                     
(bedragen x € 1.000)
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Bijlage 4. Totaal van lasten en baten per programma + staat van 
incidentele baten en lasten 
 

 
Toelichting staat van incidentele baten en lasten 
1.  Bijdrage GRSK 
Volgens de begroting 2021-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten  
bestaat de bijdrage van Reusel-De Mierden in 2021 t/m 2024 deels uit incidentele bedragen. Deze  
hebben wij eveneens als incidentele ramingen opgenomen.   
  
2.  Kempenplus  
Bij de opzet van het participatiebedrijf KempenPlus is sprake van aanloopkosten welke in de jaren  
2021 en 2022 als incidenteel zijn opgenomen in de begroting 2021-2024 van KempenPlus. Deze  
zijn vertaald in gedeeltelijke incidentele bijdragen van de deelnemende gemeenten, welke wij als  
zodanig hebben overgenomen in onze begroting.  
    
3.  Nieuw beleid incidenteel  
De lijst “nieuw beleid en vervangingsinvesteringen” (bijlage 2) kent incidentele en structurele  
lasten. De incidentele lasten zijn als zodanig in bovenstaand overzicht opgenomen.  
  
4.  GVVP  
Uit het vastgestelde Gemeentelijk Verkeers- en  Vervoersplan vloeien voor een deel incidentele  
lasten voort. Net als voorgaande jaren nemen wij die lasten als incidenteel op in deze begroting. Het betreft 
met name lasten van ingehuurd personeel en adviesbureaus. 
  
5.  Ruiterroutenetwerk 
Tijdens de raadsvergadering van juli 2020 is budget beschikbaar gesteld voor de aanleg en onderhoud van 
het ruiterroutenetwerk. Het traject om tot een ruiternetwerk te komen bestaat uit twee fases. In fase 1 wordt 
er veldwerk verricht en een adviesrapport opgesteld. Deze fase heeft plaats gevonden in 2020. De tweede 
fase start in 2021 en daarin vindt de daadwerkelijke bewegwijzering plaats.  

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Begroting 

2024

Programma Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo
(bedragen x € 1.000)

0. Bestuur en ondersteuning -6.496 23.237 16.741 16.812 16.629 16.676

1. Veiligheid -1.267 54 -1.213 -1.235 -1.256 -1.279

2. Verkeer en vervoer -1.858 35 -1.823 -1.854 -1.888 -1.895

3. Economie -1.699 1.767 68 134 133 127

4. Onderwijs -870 119 -751 -755 -754 -750

5. Sport, cultuur en recreatie -2.241 267 -1.974 -1.967 -1.980 -1.982

6. Sociaal domein -11.871 1.649 -10.222 -10.348 -10.325 -10.400

7. Volksgezondheid en milieu -2.834 2.360 -474 -396 -376 -377

8. VHROSV -4.553 3.645 -908 -837 -839 -820

Saldo baten en lasten -33.689 33.133 -556 -446 -656 -700

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -70 381 311 284 229 228

Begrotingssaldo na bestemming -33.759 33.514 -245 -162 -427 -472

Waarvan structureel begrotingssaldo 287 234 -275 -390

Waarvan incidenteel begrotingssaldo -532 -396 -152 -82

Staat van incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000) 2021 2022 2023 2024
1. Bedrijfsvoeringskosten GRSK -171 -126 -9 16

2. Bedrijfsvoeringskosten Kempenplus -87 -87

3. Nieuw beleid incidenteel -98 -29 -20 -20

4. GVVP -128 -143 -128 -127

4. GVVP dekking uit reserve 128 143 128 127

5. Ruiterroutenetwerk -33

6. Omgevingsvisie -104 -50 -50

7. Omgevingswet -150 -125 -100 -100

8. Mijnbuurtje -9 -9

9. Adviesraad Social Return -10

10. Verlaging kapitaallasten omdat 1e jaar niet volledig wordt uitgegeven 130 30 27 22

Totaal incidentele baten en lasten -532 -396 -152 -82

Begroting 2021
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6. Omgevingsvisie 
Op 22 mei 2018 heeft de gemeenteraad de omgevingsvisie vastgesteld. Hierin zijn de visie en streefbeelden 
voor de gemeente vastgelegd. Voor de langere termijn bestaat behoefte aan een nieuw kader voor het hele 
buitengebied, waarin de omgevingsvisie nader uitgewerkt wordt en dat voldoet aan de wensen en behoeften 
van vandaag de dag. Daarvoor is in de programmabegroting 2019-2023 budget gereserveerd. 
Oorspronkelijk was er € 204.000 (inclusief inflatie) geraamd voor 2021. Door voortschrijdend inzicht is dit 
budget uitgesmeerd over 2022 en 2023.  
 
7. Omgevingswet 
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. De budgetten die voor de implementatie 
van de Omgevingswet zijn gevoteerd kunnen als incidenteel worden gezien, omdat dit project eindig is.  
 
8. Mijnbuurtje 
Mijnbuurtje.nl zorgt ervoor dat inwoners en organisaties elkaar makkelijker vinden, meer samen doen,  
elkaars kwaliteiten benutten en in een fijne buurt wonen. Zij werken met een aanpak waarbij inwoners  
opgeleid worden tot buurtverbinders en gefaciliteerd worden met een online platform. Hierop kan alles  
wat aanwezig is in de kernen zichtbaar en toegankelijk gemaakt worden voor iedereen. Denk hierbij  
aan activiteiten, bijeenkomsten, inwonersinitiatieven, aanbod van verenigingen etc. Daarnaast worden  
door de aanpak van mijnbuurtje.nl nieuwe verbindingen gelegd met en tussen inwoners, professionals  
en de gemeente. Mijnbuurtje.nl investeert in zowel het toegankelijk maken van aanbod via de digitale  
wijze, maar ook in het werven en betrokken houden van 'buurtverbinders'. In de 1e bestuursrapportage 2020 
zijn t/m 2022 voor dit project middelen gereserveerd. 
 
9. Adviesraad Social Return 
Eind 2017 hebben de gemeenten in Zuidoost-Brabant ingestemd met de beleidsnotitie Social Return  
Zuidoost-Brabant. Het doel is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een  
betaalde baan te helpen. In dit kader maken gemeenten afspraken met organisaties bij inkoop en  
aanbestedingen over de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit wordt Social  
Return genoemd.   
Het Adviespunt Social Return werd tot op heden gefinancierd vanuit het reserve van de WVK-groep.  
Dit is niet langer mogelijk omdat het reserve van de WVK-groep wordt terugbetaald aan de gemeente  
en Kempenplus geen reserve dient op te bouwen om dit soort activiteiten uit te financieren.   
De kosten voor dit adviespunt bedragen in 2021 bedragen € 10.000. 
  
10.  Verlaging kapitaallasten omdat 1e jaar niet wordt uitgegeven  
De kapitaallasten van investeringen wordt vanaf het jaar van beschikbaarstelling van het krediet  
structureel geraamd in de begroting. Omdat kredieten nooit op 1 januari van het eerste jaar volledig  
zijn besteed, mag op basis van de voorschriften een deel van de kapitaallasten incidenteel worden tegen 
geraamd. Op deze wijze biedt het structurele saldo dekking aan de structurele  
kapitaallasten, maar wordt ook recht gedaan aan de werkelijke ontwikkeling van de kapitaallasten,  
die pas ontstaan op het moment dat kredieten daadwerkelijk worden besteed.  
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Bijlage 5. Lasten en baten per kostensoort 
 

 
  

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

1.1 Salarissen en sociale lasten -5.819 -6.020 -6.207 -6.400

2.1 Belastingen -120 -121 -124 -125

3.1 Grond 0 0 0 0

3.2 Duurzame goederen -1.429 -1.099 -527 -315

3.4.1 Sociale uitkeringen in natura -4.089 -4.160 -4.233 -4.303

3.5.1 Ingeleend personeel (inhuur) -336 -346 -357 -368

3.8 Overige goederen en diensten -5.398 -5.446 -5.438 -5.345

4.1.1 Sociale uitkeringen in geld -1.809 -1.865 -1.923 -1.980

4.2 Subsidies -770 -770 -768 -769

4.3.1 Bijdrage aan het Rijk -49 -27 -27 -27

4.3.2 Bijdrage aan een Gemeente -252 -256 -260 -265

4.3.3 Bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling -8.353 -8.385 -8.334 -8.316

4.3.6 Bijdrage aan een overige overheid -360 -330 -336 -341

4.3.8 Bijdrage aan een overige instelling / persoon -191 -191 -191 -192

4.4.8 Kapitaaloverdracht aan een overige instelling -27 -28 -28 -28

5.1 Rente -123 -98 -74 -51

7.1 Mutatie reserves -70 -70 -70 -70

7.2 Mutatie voorzieningen -724 -737 -783 -826

7.3 Afschrijvingen -1.346 -1.333 -1.323 -1.305

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente 6 5 5 5

7.5 Overige verrekeningen -2.500 -5.083 -909 -2.508

2.2.1 Belastingen op producenten 1.401 1.427 1.450 1.458

2.2.2 Belastingen op huishoudens 3.063 3.149 3.223 3.262

3.1 Grond 3.512 6.285 1.393 2.938

3.3 Pachten 146 147 147 147

3.6 Huren 295 297 297 295

3.7 Leges en andere rechten 1.530 1.531 1.549 1.563

3.8 Overige goederen en diensten 165 157 180 115

4.1.2 Verhaal sociale uitkeringen in geld 181 182 182 181

4.3.1 Bijdrage van het Rijk 21.633 21.933 21.923 22.121

4.3.2 Bijdrage van een gemeente 9 10 10 10

4.3.3 Bijdrage van een gemeenschappelijke regeling 19 19 20 20

4.3.4 Bijdrage van de provincie 4 4 4 4

4.3.6 Bijdrage van een overige overheid 0 0 0 0

4.3.8 Bijdrage van een overige instelling / persoon 274 278 283 287

5.1 Rente 1 1 1 1

5.2 Dividenden en w insten 26 26 26 26

7.1 Mutatie reserves 381 354 299 298

7.5 Overige verrekeningen 874 398 493 331

Totaal lasten / baten -33.759 33.514 -36.360 36.198 -31.907 31.480 -33.529 33.057

Begroting 2023 Begroting 2024Totalen programma 0 t/m 8 Begroting 2021

Bedragen x € 1.000
Begroting 2022
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Bijlage 6. Afkortingenlijst 
 

ALV - Algemene Leden Vergadering 

AOW - Algemene Ouderdomswet 

Appa - Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming 

BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Bbv - Besluit begroting en verantwoording 

BBP - Bruto Binnenlands Product 

Bbz - Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 

BeNeGo - Belgisch-Nederlands Grensoverleg 

Bibob - Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbare bestuur 

BIG - Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten 
BIO - Baseline Informatiebeveiliging Overheid 
Bizob - Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant 

BNG - Bank Nederlandse Gemeenten 

Bor - Besluit omgevingsrecht 

BOV - Best Oirschot Veldhoven 

BRP - Basisregistratie personen 

BTW - Belasting Toegevoegde Waarde 

CAR/ UWO - Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitwerkingsovereenkomst 

CC - Cultureel Centrum 

cf - conform 

CJG+ - Centrum Jeugd en Gezin plus 

CPO - Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
CROW - Centrum voor regelgeving en onderzoek in de grond-, water- en wegenbouw en 

de verkeerstechniek 
DB - Dagelijks bestuur 
DPRA - Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
DSO - Digitaalstelsel Omgevingswet 

EMU - Economische en Monetaire Unie 

ENSIA - Eenduidige normatiek single information audit 

FIDO - Financiering Decentrale Overheden 

Fte - Fulltime equivalent 

GAP-analyse - Good-Poor-Average analyse 

GFT - Groente-, fruit- en tuinafval 

GGD - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

GR - Gemeenschappelijke Regeling 

GRSK - Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 

GVVP - Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

Ha - hectare 

Hof - Houdbare overheidsfinanciën 

ICT - Informatie- en communicatietechnologie 

IOAW - Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers 

IOAZ - Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen 

ISD - Intergemeentelijke Sociale Dienst 

JGZ - Jeugdgezondheidszorg 

KBP - Kempisch Bedrijvenpark 

Kdv - Kinderdagverblijf 

KIA - Kempische Industrie Agenda 

KRW - Kaderrichtlijn Water 

LED - Light Emitting Diode 

LKS/BW - Loonkostensubsidie en beschut werk 

LV-WOZ - Landelijke Voorziening – Waardering Onroerende Zaken 

MKB - Midden- en KleinBedrijf 

MRE - Metropoolregio Eindhoven 
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MTC - Mobile Thin Client 

NAI - Nederlands Arbitrage Instituut 

Nnb - Nog niet bekend 

ODZOB - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

OZB - Onroerende zaakbelasting 

p.m. - pro memorie 

Poc - Percentage of completion methode 

P&C - Planning & Control 

P&O - Personeel & Organisatie 

RDC - Rural Data Center 

RES - Regionale EnergieStrategie 

RhcE - Regionaal historisch centrum Eindhoven 

RO - Ruimtelijke ontwikkeling 

ROK - Regionaal Operationeel Kader 

RVCS - Regeling Verwijdering Calamiteuze Stoffen 

SSC - Shared Service Center 

TC - Thin Client 

VGRP - Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

VHROSV - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

VN - Verenigde Naties 

VNG - Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Vpb - Vennootschapsbelasting 

VRBZO - Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 

VTE - Vrijetijdseconomie 

VTH - Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

VvC - Vereniging voor Contractanten 

VVE - Voor- en vroegschoolse educatie 

Wbb - Wet bodembescherming 

WIA - Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

Wlz - Wet langdurige zorg 

Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning 

WOZ - Wet Waardering onroerende zaken 

Wro - Wet ruimtelijke ordening 

Wsw - Wet sociale werkvoorziening 

WSW - Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Wvg - Wet voorkeursrecht gemeenten 

WVK - Werkvoorzieningsschap Kempenland 

W&P - Werk en Participatie 
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