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Aanbiedingsbrief
Aan de raad,
De jaarlijkse Planning & Control cyclus start doorgaans met een Perspectiefnota, die verder vertaald
wordt in de gemeentebegroting. Tussentijdse verantwoording en bijstelling / bijsturing gebeurt via twee
Beraps (Bestuursrapportages), één naar de peildatum 31 maart en één naar de peildatum 30
september. De eindverantwoording vindt plaats in de jaarstukken, waarin verslag wordt gedaan van de
geleverde inspanningen, prestaties en bereikte effecten in het afgelopen jaar, afgezet tegen de (in de
begroting) voorgenomen prestaties en effecten. De jaarstukken omvatten zowel een inhoudelijke
verantwoording als een financiële verantwoording. Verantwoording vindt formeel plaats op
programmaniveau, maar de informatie wordt op productniveau weergegeven.
De voorliggende jaarrekening maakt duidelijk dat het economisch herstel zich heeft doorgezet. Het
meest is dat zichtbaar in de ontwikkeling van het bedrijventerrein Kleine Hoeven. Nadat we voor dat
plan jaren op een rij de verliesvoorziening hebben moeten ophogen, kunnen we deze nu voor het
eerst fors neerwaarts bijstellen. In 2018 leidt dit tot een gunstig effect van bijna € 1,8 miljoen.
Ook de woningbouwlocaties lopen goed, waardoor we al aan het uitkijken zijn naar nieuwe locaties
voor woningbouw.
Naast de grondexploitaties is ook het sociaal domein een belangrijk onderwerp, zowel inhoudelijk als
vanwege het aandeel daarvan in de jaarcijfers. Enerzijds omdat het nog steeds lastig blijkt om goed
grip te krijgen op de lastontwikkeling zonder al te veel in te boeten op het verlenen van kwalitatief
goede hulp en ondersteuning aan degenen die dat nodig hebben. In 2018 zijn belangrijke stappen
gezet op de weg naar de vorming van een Participatiebedrijf, waarin de huidige WVK-groep en een
deel van de Intergemeentelijke Sociale Dienst van de GRSK samengaan in een de
gemeenschappelijke regeling Kempenplus. In verband met deze ontwikkeling wordt een deel van het
vermogen van de WVK-groep uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Als voorschot daarop is in
2018 reeds ruim € 1 miljoen ontvangen.
Er is ook in 2018 weer veel gerealiseerd, maar onder meer doordat de personele capaciteit vanwege
onder meer ziektes en vacatures niet altijd toereikend was om de doelstellingen te realiseren, is een
aantal zaken in 2018 niet uitgevoerd, terwijl daarvoor in 2018 wel middelen in de begroting waren
opgenomen. Die zaken worden in 2019/2020 alsnog opgepakt, hetgeen betekent dat de daaraan
gerelateerde budgetten moeten worden overgeheveld vanuit 2018. Het gaat daarbij om een
totaalbedrag van bijna € 0,7 miljoen.
Vooral door de hiervoor geduide oorzaken, laat de voorliggende jaarrekening een positief saldo zien
van bijna € 4,2 miljoen. Toelichtingen en verklaringen voor de verschillen worden in deze jaarrekening
gegeven.
Tot slot vinden we het ook weer belangrijk om te constateren dat we als gemeente én als inwoners,
maatschappelijke organisaties en andere partners steeds beter onze weg vinden in “Samen Doen”. De
betrokkenheid die en het enthousiasme dat daarbij door zeer velen wordt getoond, sterkt ons in onze
ambities om hierin verder te gaan. In ieder geval willen wij op deze plaats iedereen danken die op een
constructieve manier mede langs de lijnen van “Samen Doen” met ons heeft willen samenwerken.

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,
R.P.B.M. Brekelmans,
J. Eugster,
secretaris.
burgemeester (wnd).
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1.

Inleiding

Ook over 2018 wordt de financiële cyclus afgesloten met de jaarrekening, waarin zowel de
inhoudelijke verantwoording als de financiële verantwoording wordt gedaan over het afgelopen
boekjaar.
Het jaar 2018 wordt financieel afgesloten met een fors positief resultaat van bijna € 4,2 miljoen. Aan
dat resultaat liggen enkele grote incidentele meevallers ten grondslag:
- verlaging van de verliesvoorziening voor het bedrijventerrein Kleine Hoeven met € 1,8 miljoen;
- uitkering uit het vermogen van de WVK-groep van ruim € 1 miljoen;
- over te hevelen budgetten naar 2019 ad bijna € 0,7 miljoen;
- vrijval uit de voorziening Appa van ruim € 0,3 miljoen.
e

Het jaarrekeningsaldo kan worden afgezet tegen het saldo op basis van de 2 Berap 2018 (tevens de
laatste begrotingswijziging 2018). Dat geeft het volgende beeld:
Bedragen x € 1.000
Structureel saldo
Incidenteel saldo
Totaal saldo
e
Saldo 2 Berap 2018
-/- 137
24
-/- 113
Saldo jaarrekening 2018
-/- 137
4.331
4.194
Verschil
0
4.307
4.307
In hoofdstuk 5.3 van deze jaarrekening vindt u een analyse op hoofdlijnen van de verschillen. In de
paragrafen en programma’s worden de ontwikkelingen verder toegelicht en verklaard en worden
financiële verschillen op een wat verder detailniveau toegelicht. Het college van burgemeester en
wethouders legt met de nu voorliggende jaarstukken verantwoording af over het in 2018 gevoerde
financieel beheer. De verplichting om op deze wijze verantwoording af te leggen, vloeit voort uit artikel
197 van de Gemeentewet.
In de jaarstukken wordt beleid evaluerende informatie verstrekt over het ingezette en/of gerealiseerde
beleid. Daarnaast wordt op programmaniveau verantwoording afgelegd over de financiële resultaten.
De jaarstukken zijn dan ook een belangrijk instrument in het kader van de controlerende taak van de
e
e
gemeenteraad. Overigens is ook in 2018 via de 1 en 2 Berap tussentijdse verantwoordingsinformatie
verstrekt.
Voor de nu voorliggende verslaglegging hebben wij opnieuw geprobeerd om binnen een boekwerk dat
qua omvang zo beperkt mogelijk is, toch zo volledig mogelijk verslag te doen over het boekjaar 2018.
Dat betekent dat allerlei belangrijke ontwikkelingen in deze jaarstukken aan bod komen, maar óók dat
tal van dagelijkse werkzaamheden niet specifiek worden benoemd omdat daarover niks bijzonders te
melden is.
Op basis van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) is de opzet en indeling van de jaarstukken
zoveel mogelijk afgestemd op de begroting. Het autorisatieniveau van de begroting ligt op
programmaniveau. Verantwoording in de jaarstukken vindt daarom formeel plaats op
programmaniveau. Desalniettemin wordt in de voorliggende stukken veel informatie op productniveau
verstrekt teneinde de cijfers en ontwikkelingen beter te kunnen duiden.
Onderdeel van deze jaarstukken zijn (in hoofdstuk 4) ook het jaarverslag van de Commissie
bezwaarschriften en het jaarverslag klachten. Op deze wijze proberen we zoveel mogelijk integraal
verslag te doen van alle activiteiten.
In hoofdstuk 5.1 treft u de balans met toelichting aan. Dat is een verplicht onderdeel van de
jaarrekening. Op de balans worden de activa weergegeven (bezittingen, zoals geldtegoeden,
roerende en onroerende goederen) en de passiva (eigen en vreemd vermogen, dus de middelen
waarmee de activa gefinancierd zijn). In de balans staat onder de passiva ook het
jaarrekeningresultaat (voor bestemming). De balans geeft de stand weer per 31 december.
Balansstanden zeggen wel iets over de mate waarin een organisatie in financiële zin solide in elkaar
steekt. Dat vertaalt zich dan in ratio’s voor bijvoorbeeld de solvabiliteit (de verhouding tussen eigen
vermogen en vreemd vermogen).
De balans geeft dus een wezenlijk ander overzicht dan de staat van baten en lasten. Voor de vraag in
hoeverre er sprake is van een financieel solide beleid zijn echter niet alleen balansgegevens van
belang. Om financieel solide te zijn is het belangrijk dat de structurele baten en lasten met elkaar in
evenwicht zijn. Simpel gezegd: de steeds terugkerende lasten moeten betaald kunnen worden met de
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steeds terugkomende baten. Daarom worden begrotings- en rekening saldi altijd gesplitst in een
structureel en een incidenteel deel.
De jaarrekeningsaldi van de afgelopen vijf jaren geven het volgende beeld:
Bedragen x € 1.000
Structureel saldo
Incidenteel saldo
Totaal saldo
Jaar
2014
905
3.142
4.047
2015
893
-/- 1.473
-/- 580
2016
1.194
-/- 1.011
183
2017
0
901
901
2018
-/- 137
4.331
4.194
Bovenstaand overzicht geeft hetzelfde beeld als de lopende begroting, namelijk dat met name het
structurele evenwicht in baten en lasten onvoldoende sterk aanwezig is. Gelukkig hebben we wel
incidentele financiële meevallers, die ertoe bijdragen dat we een betere reservepositie en daarmee
ook een meer acceptabele solvabiliteitsratio kunnen noteren. Dat is belangrijk, maar de grootste
uitdaging voor de toekomst zal toch blijven liggen in het aanbrengen van een duurzaam evenwicht in
de structurele baten en lasten. Met een betere reservepositie is de gemeentelijke “spaarpot” weliswaar
beter gevuld, maar geen enkele spaarpot is groot genoeg om daar structureel geld uit te blijven halen.
Dat is op basis van het Bbv ook niet toegestaan, zodat er zowel vanuit onszelf als vanuit wettelijke
verplichtingen een opgave ligt om het evenwicht aan te brengen.
Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat de paragrafen, zoals die op basis van het Bbv voorgeschreven zijn. Deze
paragrafen geven op een aantal belangrijke thema’s een soort van dwarsdoorsnede.
In hoofdstuk 3 wordt per programma de beleidsmatige programmaverantwoording gegeven (feitelijk
het jaarverslag) met daarbij ook per programma de financiële analyse (de jaarrekening). Op deze
wijze worden inhoud en financiën met elkaar verbonden en wordt per programma aangegeven wat we
gedaan hebben met de voornemens , zoals die in de programmabegroting 2018 staan, en wat dat
gekost heeft. In de financiële staatjes is getracht op een zo beknopt mogelijke wijze inzicht te bieden
in de over- en onderschrijdingen. Tekstueel is daarbij nog een korte omschrijving gegeven ter
verklaring van de verschillen. Per programma is ook nog een overzicht op kostensoortniveau gegeven,
zodat de verschillen zowel op product- en programmaniveau als op kostensoortniveau zichtbaar zijn
gemaakt. Elk programma bevat ook de wettelijk voorgeschreven beleidsindicatoren, welke zijn
vermeld op basis van de meest actueel beschikbare informatie. De gegevens voor deze indicatoren
moeten geput worden uit beschikbare openbare bronnen (zoals de website waarstaatjegemeente.nl).
Die bronnen bieden in lang niet alle gevallen de informatie uit 2018, hetgeen jammer is omdat
daardoor de waarde van de indicatoren sterk afneemt.
Hoofdstuk 4 bevat enkele specifieke jaarverslagen als onderdeel van zoveel mogelijk integrale
verantwoording in de jaarstukken.
In hoofdstuk 5 vormen met name financiële gegevens de hoofdmoot, want daarin treft u de balans met
toelichting aan alsmede het overzicht van baten en lasten, waaruit het rekeningresultaat voortvloeit. Bij
de bepaling van het resultaat wordt onderscheid gemaakt in de zuivere exploitatie en de
vermogensmutaties op grond van onttrekkingen uit of toevoegingen aan reserves. Natuurlijk is ook
een verschillenanalyse op hoofdlijnen opgenomen.
In de hoofdstukken 5.4 t/m 5.6 zijn verplichte verantwoordingen opgenomen in het kader van de Wet
Normering Topinkomens (WNT), de Wet schatkistbankieren en de Sisa (Single information single
audit).
Tot slot is het van belang te vermelden dat in de jaarrekening wordt gewerkt met afrondingen op
meervouden van € 1.000. Daardoor kunnen er afwijkingen optreden in tellingen en vergelijkingen.
Verschillen tot zo’n € 3.000 worden veelal door dit soort afrondingen veroorzaakt.
Als raad hebt u zoals altijd de mogelijkheid technische vragen te stellen. Als u dat zo vroegtijdig
mogelijk doet, kunnen wij u zo snel mogelijk van antwoorden voorzien, die u hopelijk in staat stellen de
voorliggende jaarstukken goed te doorgronden. Op die manier kan de behandeling in commissie en
raad zich meer toespitsen op de hoofdlijnen.
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2.

Paragrafen

2.1. Bedrijfsvoering
2.1.1. Inleiding
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 wat er in 2018 is gebeurd op het gebied van bedrijfsvoering.
Het college heeft begin 2018 concernprioriteiten bepaald waarop het samen met uw raad in 2018
stappen wilde zetten. Daarvan zijn vooral de toekomst van de gemeente in het kader van Veerkrachtig
bestuur, Samen Doen en de professionalisering (digitalisering) van de dienstverlening en
werkprocessen vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering zeer belangrijk. In deze paragraaf wordt
aangegeven hoe aan deze prioriteiten in 2018 vorm is gegeven. Daarnaast is in 2018 de coalitie
ondersteund bij het opstellen van het coalitieprogramma.
2.1.2. Veerkrachtig Bestuur en samenwerking in de Kempen
In 2018 is duidelijk geworden dat er binnen de Kempengemeenten geen partners zijn die met de
gemeente Reusel-De Mierden willen fuseren. Er wordt nu ingezet op het verbeteren van de
samenwerking door het opstellen van een strategische agenda. Deze agenda moet leiden tot een
gezamenlijke basis voor verdere samenwerking en bestuurskracht richting onze partners. Eerst zal
hierin ‘het wat’ bepaald worden en daarna zal bekeken worden op welke manier we deze
samenwerking vorm gaan geven (‘het hoe’). Als dit traject is gelopen, wordt ook duidelijk wat dit
betekent voor de bedrijfsvoering van de gemeente Reusel-De Mierden en de GRSK.
2.1.3. Samen Doen
Met de implementatie van de visie Samen Doen, gericht op een omslag naar een verbeterde
vraaggerichte, faciliterende en ondersteunende werkwijze van onze gemeentelijke organisatie, wordt
in alle bedrijfsonderdelen geëxperimenteerd. Hierdoor worden veel mooie zaken bereikt, maar komt
ook aan het licht dat we op sommige onderdelen nog verder kunnen ontwikkelen. Een voorbeeld van
mooie zaken die we al bereikt hebben, is dat in veel beleidsstukken Samen Doen verder vorm heeft
gekregen. Dit doordat inwoners nadrukkelijk aan de voorkant betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld bij het
GVVP of dat beleidsruimte is gemaakt om meer maatwerk te kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld in het
beleidsplan openbare verlichting. Het in contact komen met de gemeente is vereenvoudigd doordat de
ambassadeurs zijn warm gedraaid en ook hun positie naast de dorpsraad duidelijker is geworden. Er
is een contactpersoon voor de agrarische sector aangesteld om ook deze ingang naar de gemeente te
vereenvoudigen. Het activeren en verbinden van inwoners en het versterken van eigen kracht is
uitgangspunt van al het handelen van de gemeente, zowel in de beleidsontwikkeling als in de
uitvoering.
2.1.4. Digitalisering
Binnen onze gemeente wordt de digitale dienstverlening steeds belangrijker. Niet alleen de inwoner
vraagt om verbetering op dit vlak, ook het Rijk wordt steeds veeleisender naar de gemeente als het
gaat om de kwaliteit van de uitvoering van de digitale dienstverlening. Het verbeteren van de digitale
dienstverlening vraagt om grote aanpassingen en acties. De gemeente voert deze uit in twee stappen:
1. het op orde brengen van de interne informatievoorziening en 2. het verbeteren van de externe
digitale dienstverlening.
In 2018 is het nieuwe systeem voor digitaal archiveren uitgerold en geïmplementeerd binnen de
organisatie. Alle medewerkers werken inmiddels op de nieuwe manier aan de hand van zaken in hun
werkvoorraad, waarbij zij zelf verantwoordelijk zijn voor het compleet aanleveren van hun digitale
dossiers. We werken met één archief in één systeem, zodat zaken makkelijker terug te vinden zijn en
archiefstukken in een zaak aan elkaar zijn gekoppeld. Verder zijn we in 2018 gestart met het
registreren van de uitgaande post in een zaak, zodat we kunnen aantonen wanneer een brief door ons
is verzonden.
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2.1.5. Dienstverlening
Inwoners, bedrijven en organisaties staan centraal in de dienstverlening van de gemeente. De
werkgroep dienstverlening heeft in 2018 hiervoor een aantal stappen gezet. Er ligt een conceptvisie
dienstverlening waar inwoners, dorpsraden en andere partijen input voor hebben geleverd. Het is de
bedoeling dat deze visie zo snel mogelijk wordt verankerd in de organisatie.
2.1.6. Beleids-/planningscyclus
De doorvertaling van de toekomstvisie, coalitieprogramma en programmabegroting naar een
concernplan, afdelingsplannen en uiteindelijke individuele werkplannen is nog niet goed ingebed in
onze organisatie. We willen dit de komende jaren meer gaan integreren in de P&C-cyclus zodat dit
beter is gewaarborgd. Met de vaststelling van de programmabegroting accordeert u namelijk niet
alleen de financiële middelen maar ook dat medewerkers worden ingezet op de diverse taakvelden. In
2018 heeft de organisatie gezamenlijk veel werk gestoken in het verwerken van het coalitieprogramma
in de programmabegroting. Hierdoor was elk team goed op de hoogte van wat er in het
coalitieprogramma staat en zijn de diverse taken vanuit de begroting ook doorvertaald in de
individuele afspraken met de medewerkers.
2.1.7. Basis op orde
De basis op orde speelt eigenlijk door alle bovenstaande ontwikkelingen heen. Als de basis niet op
orde is, kunnen bovenstaande zaken niet goed worden opgepakt. Doordat de gemeentelijke taken en
verantwoordelijkheden groeien en veranderen is het een continu proces geworden om de basis
(processen, ICT, en andere aspecten van bedrijfsvoering) op orde te houden. Het kunnen bouwen op
kwalitatief goede, actuele en gestructureerde informatie is noodzakelijk voor een goed beleid, beheer
en onderhoud van de diverse gemeentelijke taken. We zullen moeten investeren in tools die ons
hierbij helpen en beveiliging van die tools zodat we ook de privacy hierbij kunnen waarborgen.
We staan voor integraal werken binnen de gemeentelijke organisatie. Om de basis nog beter op orde
te brengen en nog meer integraal te gaan werken is in 2018 het project Betere Basisregistraties in
Kempenverband gestart. In dit project worden de processen van de verschillende basisregistraties en
de gerelateerde bedrijfsprocessen in beeld gebracht en wordt gekeken hoe we deze processen
kunnen verbeteren om uiteindelijk tot een betere bedrijfsvoering te kunnen komen.
2.1.8. 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 de
informatie en gegevens.
Op 25 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Dit
is Europese regelgeving, die gaat over gegevensbescherming en privacy. De gemeente moest eind
mei 2018 aan deze wet voldoen. Hiervoor zijn in 2017 en 2018 diverse stappen gezet. Daarbij wordt
de komende jaren nog goed gemonitord hoe dit loopt en worden verbeteringen hierin verder
doorgevoerd.
In 2018 is zowel de heraudit als de reguliere Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA)
uitgevoerd. Beide met een positief resultaat. Hiermee hebben we als organisatie aangetoond dat we
met de verbeterplannen aan de slag zijn gegaan en de nodige verbeteringen hebben doorgevoerd
zodat we nu voldoen aan de gestelde normen. Naast het uitvoeren van de audits is veel energie
gestoken in de bewustwording van medewerkers op dit onderdeel. Ook hebben we ons
Informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd en hebben we een start gemaakt met een GAP-analyse
en risico-inventarisatie en evaluatie op het gebied van informatieveiligheid.
2.1.9. Personeel & Organisatie
In 2018 is het traject Werkenik verder afgerond en hebben we bepaald over welke talenten onze
medewerkers moeten beschikken om in te kunnen spelen op wat de maatschappelijke ontwikkelingen
van ons vragen. Om deze talenten verder te gaan ontwikkelen binnen onze organisatie zal een
talentenprogramma worden opgesteld. Daarnaast zijn binnen de nieuwe ontwikkelings-,
functionerings- en beoordelingssystematiek, genaamd ‘Het Goede Gesprek’, de uitkomsten van het
traject Werkenik met de individuele medewerker besproken.
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Hieronder volgt een overzicht van de begrote en werkelijke kosten aan inhuur en salarissen in 2018.

Salariskosten
Inhuur

€ 4.883.657
€ 1.308.048

Werkelijk
2018
€ 4.482.853
€ 1.474.286

Totaal

€ 6.191.705

€ 5.957.139

Omschrijving

Raming 2018

Verschil
€ 400.804
€ -166.238
€ 234.566

Op salariskosten is een duidelijk voordelig verschil te zien. Dat heeft te maken met het feit dat een
aantal vacatures open heeft gestaan c.q. nog steeds open staat. De praktijk wijst uit dat sommige
vacatures lastig in te vullen zijn. Mede daardoor is er sprake van een overschrijding van de
inhuurkosten omdat dat soms nodig is om het werk dat geen uitstel kan lijden toch doorgang te
kunnen laten vinden.
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2.2. Lokale heffingen
2.2.1. Algemeen
De lokale heffingen zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. De uitvoering van het
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.
2.2.2. 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 2018 wordt de waarde dus vastgesteld naar het peil van 1 januari 2017. Vanaf
2017 zitten de waarden weer in een stijgende lijn. Sinds de aansluiting op de LV-WOZ (Landelijke
Voorziening WOZ) zijn de WOZ-waarden nu openbaar voor de burgers. In 2018 zijn we gestart met
het project omrekening naar gebruiksoppervlakte in plaats van m³ inhoud. Dit vergt de komende 2
jaren een grote inspanning van zowel de WOZ als de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).
Riolering
In december 2016 heeft de gemeenteraad het VGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 20172021) vastgesteld. In het VGRP zijn beleid en bijbehorende middelen opgenomen, waarmee we deze
taak uitvoeren. In het VGRP is vanuit de benodigde middelen ook een voorspelling opgenomen ten
aanzien van het tarief voor de rioolheffing, rekening houdend met een zoveel mogelijk gelijkmatig
verloop c.q. aanpassing van de tarieven en egalisatie van meer- of minderopbrengsten via de
egalisatievoorziening.
In 2018 is het tarief verhoogd van € 1,97 per m³ naar € 2,02 per m³. De tarieven voor riolering worden
jaarlijks doorgerekend.
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 groepen van samenhangende legesopbrengsten.
In de kosten, die ten grondslag liggen aan de legestarieven wordt rekening gehouden met de te
betalen BTW én met de overheadkosten.
2.2.3. Beleid en tariefstelling
De algemene uitkering uit het Gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente.
Daarnaast zijn de gemeentelijke belastingen en heffingen de belangrijkste, door de gemeente te
beïnvloeden, inkomstenbronnen. Bij de riool- en afvalstoffenheffing en de leges is 100%
kostendekking het uitgangspunt. De tarieven zijn dus bepaald door de raming van de kosten. De
overige tarieven stijgen in beginsel met de inflatiecorrectie, waarmee ook in de algemene uitkering
wordt gerekend.
Afvalstoffenheffing
Doordat met name de hoeveelheid restafval nog steeds afneemt, blijft de werkelijke opbrengst van de
afvalstoffenheffing achter bij de ramingen. De opbrengst is over 2018 € 54.000 lager dan geraamd.
Maar ook in de kostensfeer zitten mutaties. Alles bij elkaar is het tekort tussen baten en lasten van de
afvalinzameling € 45.000. Voor een bedrag van € 32.275 is daarvoor een beroep gedaan op de
voorziening afvalstoffenheffing.
2.2.4. Toeristenbelasting en woonforensenbelasting
De toeristenbelasting is in 2018 verhoogd van € 1,27 naar € 1,40 per persoon per nacht.
Voor de forensenbelasting hanteren we dezelfde systematiek als voor de toeristenbelasting. Hier is
hetzelfde stijgingspercentage als bij de toeristenbelasting gehanteerd. Het tarief is vastgesteld op een
percentage van de WOZ-waarde.
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2.2.5.

De belangrijkste tarieven
2017

2018

Heffingsmaatstaf

0,1138%
0,2172%
0,1375%

0,1130%
0,2257%
0,1434%

% van de WOZ-waarde
% van de WOZ-waarde
% van de WOZ-waarde

€ 92,52
€ 2,00
€ 3,40
€ 2,90

€ 109,80
€ 2,00
€ 3,40
€ 2,90

per jaar
per lediging
per lediging
per zak

Rioolheffing

€ 1,97

€ 2,02

per m³

Toeristenbelasting

€ 1,27

€ 1,40

per persoon per nacht

0,706%

0,713%

% van de WOZ-waarde

OZB
OZB woningen eigenaar
OZB niet-woning eigenaar
OZB niet-woning gebruiker
Afvalstoffenheffing
 vastrecht
 140 liter GFT
 240 liter GFT
Aanschaf 30 liter gemeentelijke tariefzak

Woonforensenbelasting

2.2.6. Belastingdruk
Lokale lastendruk 2018 per huishouden
In de begroting of in het raadsvoorstel inzake de belastingtarieven wordt op basis van aannames een
berekening gemaakt van de gemiddelde lokale lastendruk per huishouden. In de jaarrekening kan dat
nu afgezet worden tegen voornamelijk werkelijke aantallen.
In de ramingen (raadsvoorstel 077-2017) is gerekend met de volgende gegevens:

OZB: gemiddelde woningwaarde € 286.000, tarief eigenaren 0,1130%;

Afval: 6,7 GFT-ledigingen à € 2,00 + 5,7 restafvalzakken à € 2,90 + vastrecht € 109,80;

Riool: 150 m³ waterverbruik à € 2,02.
De werkelijke gegevens over 2018 zijn:

OZB: gemiddelde woningwaarde € 285.000, tarief eigenaren 0,1130%;

Afval: 6,4 GFT ledigingen à € 2,00 + 2,9 restafvalzakken à € 2,90 + vastrecht € 109,80;

Riool: 122 m³ waterverbruik à € 2,02
Dat alles geeft het volgende beeld van de gemiddelde belastingdruk per huishouden:
Gemiddelde belastingdruk per huishouden
Bedragen in €

Onroerende zaakbelastingen eigenarengedeelte
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Totaal per huishouden

Raming
2018
323,18
139,73
303,00
765,91

Werkelijk
2018
322,05
131,01
246,44
699,50

2.2.7. Kwijtschelding
Als de belastingplichtige en zijn/haar eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen
hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, komt deze mogelijk in aanmerking voor
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
Voor de bepaling van inkomen en vermogen is wettelijk bepaald wat meegenomen moet worden. Of
men daadwerkelijk in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) kwijtschelding hangt dus af van de
persoonlijke situatie. Het netto besteedbaar inkomen mag niet meer bedragen dan de kosten van
bestaan.
De volgende beleidskeuzes zijn gemaakt voor het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken:

Alleen kwijtschelding te verlenen voor onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing en
rioolheffing aan niet-ondernemers. De kwijtschelding voor de kosten van het ledigen van Gftcontainers is gemaximeerd op 5 ledigingen per jaar;
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De kosten van bestaan voor AOW-gerechtigden zijn gesteld op 100% van de netto AOWbedragen;
De kosten van bestaan van niet-AOW-gerechtigden zijn gesteld op het maximum, te weten:
100% van de bijstandsnorm;
De netto kosten kinderopvang worden meegenomen als uitgaven voor de bepaling van het nettobesteedbaar inkomen.

In 2018 is voor € 20.500 aan kwijtschelding verleend voor afvalstoffen- en rioolheffing. In 2017 was dit
voor een bedrag van € 18.500.
2.2.8. Inkomsten uit belastingen en heffingen
De inkomsten uit gemeentelijke belastingen en heffingen in 2018 zijn weergegeven in onderstaande
tabel. Als vergelijkingscijfer staat ook de opbrengst in 2017 vermeld. Verschillen tussen ramingen en
werkelijke opbrengsten zijn in de programma’s toegelicht.
Bedragen in €

Belastingsoort
Rekening 2017
2.446.000
121.000
24.000
295.000
27.000

Begroting 2018
2.487.000
152.000
25.000
402.000
36.000

Rekening 2018
1
Onroerende zaakbelastingen )
2.490.000
1
Toeristenbelasting )
305.000
Woonforensenbelasting
45.000
Bouwleges
505.000
Leges bestemmingsplannen
38.000
Overige leges (burgerzaken,
rijbewijzen, reisdocumenten,
285.000
247.000
270.000
bijzondere wetten enz.)
Afvalstoffenheffing
603.000
736.000
681.000
1
Rioolheffing )
1.267.000
1.374.000
1.369.000
Marktgelden
38.000
34.000
35.000
Totaal
5.106.000
5.493.000
5.738.000
1
) Bij Onroerende zaakbelastingen, Toeristenbelasting en Rioolheffing is sprake van een dotatie aan de
(nieuwe) voorziening dubieuze debiteuren omdat bij die belastingsoorten het voor enkele vorderingen twijfelachtig
is of deze ook daadwerkelijk geïnd kunnen worden (in verband met faillissementen e.d.). Van de vermelde
opbrengsten is dus voorzien dat een deel wellicht niet inbaar zal zijn. Het gaat specifiek om
Onroerende zaakbelastingen
€ 13.362
Toeristenbelasting
€ 139.950
Rioolheffing
€ 70.989
De dubieuze debiteuren betreffende meerdere belastingjaren.
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2.3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2.3.1. 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.
2.3.2. Beleid
De nota ‘Reserves, voorzieningen & afschrijvingsbeleid’ is vastgesteld op 6 november 2012. Hierin zijn
onder meer 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 het weerstandsvermogen (de algemene reserve) minimaal toereikend moet zijn om de
risico’s, die de gemeente loopt, op te kunnen vangen. De gewenste omvang van de algemene reserve
is bepaald op 10% van de begrotingsomvang. Voor 2018 was de gewenste omvang bepaald op € 3,23
miljoen. Het peil van de algemene reserve ligt boven het niveau van de gewenste omvang.
Op de minimale omvang komen we verderop in deze paragraaf terug.
Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen:
a. Algemene reserve
b. Post onvoorzien
c. Onbenutte belastingcapaciteit
d. Begrotingsruimte
Ad a. Algemene reserve
Op basis van het geldende beleid hanteren we nog maar één algemene reserve, die per 31 december
2018 een omvang heeft van bijna € 9,7 miljoen (inclusief saldo boekjaar en inclusief de voorgestelde
overhevelingen). De bestemmingsreserves laten we buiten de berekening van de
weerstandscapaciteit.
Bestemmingsreserves moeten meer gezien worden als verplichtingen (er staat een bestedingsdoel
tegenover). Daarom nemen we die uit voorzichtigheidsoverwegingen niet mee in de berekening. 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 2018 geldt daarvoor een factor
van 0,1949% van de totale WOZ-waarde, hetgeen resulteert in een onbenutte belastingcapaciteit voor
Reusel-De Mierden van € 1,14 miljoen.
Ad d. Begrotingsruimte
Niet van toepassing bij de jaarrekening. Het jaarrekeningsaldo is meegerekend bij de algemene
reserve.
Stille reserves
Stille reserves zijn activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd, maar die in principe direct
verkoopbaar zijn. Van de omvang van de stille reserves is de volgende indicatie te geven:
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De stille reserve hebben dus een omvang van meer dan € 26 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).
2.3.3. 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, 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 zou zijn van nauwkeurige berekeningen
zou verplichte vorming van voorzieningen nodig zijn.
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. Wij achten dat 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
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.
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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 uitgevoerd, versterkt dit risico. De woningmarkt is inmiddels weer in
beweging gekomen, hetgeen zich uit in een toegenomen vraag.
De grondexploitaties worden jaarlijks opnieuw berekend, waarbij ook een inventarisatie plaatsvindt
van risico’s dan wel te optimistische inschattingen. 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. 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
€ 100.000
Hart van Reusel
€ 504.000
Kleine Hoeven
€ 1.074.000
Totaal
€ 1.678.000
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 aan een aantal verbonden partijen. De belangrijkste zijn:

GGD Brabant-Zuidoost

GRSK (Samenwerking Kempengemeenten)

MRE (voorheen SRE)

VRBZO (Veiligheidsregio Brabant Zuidoost)

WVK-groep (Werkvoorziening Kempen)

ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)

KBP (Kempisch Bedrijven Park)

Stichting Bizob (Bureau inkoop zuidoost Brabant).
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.
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 sterker dan trendmatig
gaan stijgen.
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. 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:
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GGD:
GRSK:
MRE:
VRBZO:
WVK-groep:
ODZOB:
KBP:
Stichting Bizob:

deels eigen weerstandsvermogen
geen eigen weerstandsvermogen
deels eigen weerstandsvermogen
eigen weerstandsvermogen
eigen weerstandsvermogen
deels eigen weerstandsvermogen
weerstandsvermogen valt binnen exploitatieresultaat
eigen weerstandsvermogen.

Sommige verbonden partijen leveren in hun begroting en/of jaarrekening een inschatting aan van hun
ongedekte risico’s. Daaruit kan op basis van inwoneraantallen dan een risico-inschatting voor ReuselDe Mierden berekend worden. Voor verbonden partijen die geen risico-inschatting hebben
aangegeven, gaan wij uit van een kans van 25% op een kostenoverschrijding van 10%. Het totale
risico voor Reusel-De Mierden is op deze wijze te bepalen op afgerond € 101.000 voor alle verbonden
partijen tezamen.
Wij constateren echter enkele extra risico’s. Enerzijds betreft dat op het niveau van de Samenwerking
Kempengemeenten de noodzaak tot verdergaande en versnelling van de digitaliseringsslag. Dat gaat
op dit moment onvoldoende snel. Daarom wordt op dit moment gewerkt aan een strategische agenda
voor de Kempen. Op basis daarvan zal bepaald worden op welke gebieden en op welke wijze
samenwerking in de toekomst vorm moet krijgen. Daarmee zal ook meer zicht ontstaan op de kosten.
Zolang daarover de duidelijkheid ontbreekt, achten wij een aanvullend risico van € 100.000 een
redelijke inschatting.
Anderzijds zijn er onzekerheden ten aanzien van de wijzigende rollen van organisaties als ODZOB (de
omgevingsdienst) in combinatie met de nieuwe Omgevingswet. Wat die nieuwe wet precies zal gaan
betekenen ten aanzien van toezicht, handhaving en of vergunningverlening is nog onduidelijk. Maar
de eerste signalen dat sprake zou kunnen zijn van oplopende kosten, zijn al wel ontvangen. Ook hier
schatten wij een risico in van € 100.000.
Het totale risico voor alle samenwerkingen komt daarmee op € 301.000.
In toenemende mate wordt getracht om als Kempengemeenten één geluid te laten horen richting
verbonden partijen, zonder daarbij afbreuk te doen aan de individuele gemeentelijke belangen.
Daardoor wordt de kracht van de inbreng in verbonden partijen waar mogelijk vergroot, hetgeen de
(politieke) betrokkenheid vergroot en mogelijke risico’s beter beheersbaar maakt.
Informatiebeveiliging
Het belang van privacy 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
(Algemene verordening gegevensbescherming) 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 wij 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.
In 2018 is in Kempenverband het informatiebeveiligingsbeleid geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.
Aan de hand van dit beleid is een GAP-analyse gemaakt (een methode om een vergelijking te maken
tussen de bestaande en een gewenste situatie; GAP komt van het Engelse woord gap, hetgeen kloof
of gat betekent) en wordt er een risicoanalyse uitgevoerd. De voorgestelde maatregelen die hieruit
voorvloeien worden 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
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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 2018 hebben we ons ingespannen om de risico’s op beveiligingsincidenten te verlagen en de
schade te beperken middels het uitvoeren van technische en personele maatregelen. De meldplicht
datalekken is verder geïmplementeerd en er is gewerkt aan de interne bewustwording bij alle
medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie. Ook zijn er enkele zaken geregeld die voorvloeien
uit de AVG, zoals het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming en het opstellen en
bijhouden van een register van verwerkingen.
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.
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 2018 € 14,028 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.
Claims Attero i.v.m. aanbod brandbaar huishoudelijk afval
De gewesten in de provincie Noord-Brabant hebben met Attero Zuid B.V. aanbiedingscontracten
afgesloten die liepen tot 1 februari 2017 voor wat betreft het brandbaar huishoudelijk restafval. Attero
dient aan de verwerker een minimale hoeveelheid restafval van 510 kiloton aan te leveren. Vanaf
2011 is deze hoeveelheid niet meer in totaal aangeleverd door de gewesten. Attero was van mening
dat zij daarom naheffingsfacturen kon sturen aan de gewesten op basis van een garantie voor de
verwerker van het afval, Afvalverbranding Zuid-Nederland B.V. ('AZN'). Begin 2015 heeft Attero een
arbitragezaak aangespannen tegen de gewesten, omdat de gewesten de facturen voor de naheffing
over de jaren 2011 tot en met 2014 niet hebben betaald.
Na diverse procedures is uiteindelijk op 27 juni 2017 door het Gerechtshof te Den Haag uitspraak
gedaan, inhoudende dat alle vorderingen van Attero zijn afgewezen. Attero is niet in cassatie gegaan
tegen die uitspraak, zodat het vonnis definitief is.
Ook over het jaar 2015 heeft Attero weer een claim ingediend. Ook hiervoor is een arbitrageaanvraag
ingediend. Het arbitrage instituut heeft in een tussenvonnis in het nadeel van de Brabantse gewesten
besloten. Op 12 januari 2018 heeft een tweede arbitragezitting plaatsgevonden, waarvoor partijen de
nodige schriftelijke stukken hebben ingediend. De arbiters hebben het tussenvonnis bekrachtigd. Ook
in een tweede tussenvonnis op 28 maart 2018 is de voor de gewesten ongunstige beslissing in stand
gebleven en is bepaald dat er een nieuwe zitting moet komen in het kader van de berekening van de
hoogte van de vordering van Attero.
Die zitting moet nog komen, maar in de aanloop daarvan heeft Attero haar eis vermeerderd met een
claim over het jaar 2016 en januari 2017 (einde contract tussen Attero en de gewesten). De arbiters
hebben de vermeerdering van de eis met de genoemde periode inmiddels toegestaan.
Nadat er einduitspraak is gedaan in de arbitragezaak zal bezien worden in hoeverre er kansen zijn om
die uitspraak aan te tasten.
Daarmee bestaat dus nog steeds een risico dat de gewesten uiteindelijk ongelijk krijgen. Het is
mogelijk dat de gemeenten een naheffing moeten betalen. Hoe de verdeling van de claim over de
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gewesten en vervolgens over de verschillende gemeenten uit gaat pakken, moet daarna nog worden
bepaald. Het mag duidelijk zijn dat Reusel-De Mierden slechts een heel beperkt aandeel heeft in het
geheel van afvalverbranding over meerdere Brabantse gewesten, zodat het aandeel van Reusel-De
Mierden in de claim nooit hoger kan zijn dan enkele tienduizenden euro’s.
Vooralsnog sluiten wij aan bij de uitkomst van de zaak over de jaren 2011 t/m 2014 en gaan wij er dus
van uit dat geen risicovermogen hoeft te worden aangehouden voor deze kwestie.
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.
Gemeentelijke toekomst/strategische agenda
Op dit moment loopt een traject om te komen tot een strategische agenda voor de Kempen. De
uitkomsten en uitwerking daarvan is nog ongewis. Desalniettemin is het aannemelijk dat de uitkomst
van invloed zal zijn op de gemeenten en op de samenwerking in de Kempen. De samenwerking
tussen de Kempengemeenten zal wellicht opnieuw ontworpen moeten worden. Hoewel het lastig is
om een voorspelling te doen ten aanzien van inhoud en derhalve ook van eventuele kosten, ramen wij
vooralsnog een risico van € 250.000.
Claims intensieve dierhouderij
Rondom de intensieve dierhouderij spelen al geruime tijd tal van ontwikkelingen, welke 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 daartoe claims in te dienen. Het is op dit moment geenszins in te
schatten wat de slagingskans voor 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 deze dermate laag moet worden ingeschat, dat daar geen weerstandsvermogen voor
hoeft te worden aangehouden.
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 loopt en zal in 2019 afgerond worden.
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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.
2.3.4. Resumé risicobedragen
Samenvatting beschreven risico

Benodigde weerstand

(Bedragen in €)

Grondexploitaties
Intergemeentelijke samenwerking
Sociaal domein
Gemeentelijke toekomst/strategische agenda
Intensieve dierhouderij
Totaal

1.678.000
301.000
125.000
250.000
150.000
2.504.000

Geconcludeerd kan worden dat de aanwezige algemene reserve (per 31-12-2018 € 9,7 miljoen) ruim
voldoende is om de geconstateerde risico’s af te dekken.
2.3.5. Kengetallen
Op basis van artikel 11 van het Bbv dient de begroting en ook de jaarrekening in de risicoparagraaf
een tabel met een aantal kengetallen te bevatten. De volgende cijfers kunnen gegeven worden:
Kengetal
Rekening Rekening Begroting Rekening
2016
2017
2018
2018
Netto schuldquote
81,4%
94,4%
108,1%
60,8%
Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle
79,1%
92,3%
108,2%
59,1%
verstrekte leningen
Solvabiliteit
15,3%
16,7%
10,2%
33,2%
Grondexploitatie
43,2%
49,1%
38,1%
46,4%
Structurele exploitatieruimte
n.v.t.
n.v.t.
0,3%
n.v.t.
Belastingcapaciteit
94,4%
98,2%
103,9%
98,2%
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.
De solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan 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.
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond in
exploitatie) is ten opzichte van de totale geraamde baten.
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).
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.
Als we de kengetallen bezien, dan valt op dat de percentages voor solvabiliteit en schuldquotes
aanzienlijk zijn verbeterd. Zoals we al enige jaren schrijven, zijn die quotes erg afhankelijk van de
ontwikkelingen in met name de grondexploitaties. Juist daarin laat deze jaarrekening een positieve
ontwikkeling zien, hetgeen zich uit in betere scores. Ook het feit dat we inmiddels beschikken over een
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bestemmingsreserve van € 5 miljoen in verband met de overname van een deel van de N284 van de
provincie speelt hierbij een rol.
De score voor grondexploitatie loopt op, hetgeen vooral toe te schrijven is aan het feit dat het
centrumplan Hart van Reusel inmiddels op basis van besluitvorming door uw raad meer
geconcretiseerd is, hetgeen zich vertaalt in een groter gecalculeerd verlies. Ook het feit dat de
systematiek van tussentijdse winstnemingen ingaande 2017 is gewijzigd, vertaalt zich in een
verslechtering van deze score.
Het structurele begrotingssaldo is een score die bij een jaarrekening niet van toepassing is.
De score voor belastingcapaciteit laat zien dat de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in
Reusel-De Mierden iets onder het gemiddelde ligt, zoals het Coelo dat berekent als gemiddeld bedrag
voor Nederland.
Het totaalbeeld van de financiële kengetallen laat een duidelijke verbetering zien. Onze grondpositie is
nog altijd hoog. Pas na verdere realisatie van de plannen Kleine Hoeven en Hart van Reusel zijn daar
grote veranderingen in te verwachten, afhankelijk van de vraag of eventueel nieuwe grondexploitaties
zullen worden gestart.
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2.4. Financiering
2.4.1. Algemeen
De treasuryfunctie van de gemeente dient tot:

het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;

het beschermen van gemeentelijke vermogens- en renteresultaten tegen ongewenste financiële
risico’s, zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;

het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de
geldstromen en financiële posities;

het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Financiering Decentrale
Overheden (FIDO) respectievelijk de limieten en richtlijnen volgens het Treasurystatuut.
2.4.2. Treasury en renteontwikkeling
Er is op dit moment nog steeds sprake van een ongekend lage rente op aan te trekken
financieringsmiddelen. Dat geldt zowel voor de langlopende geldleningen als voor kort geld. Met
behulp van een prognose van onze geldstromen kunnen we onze behoefte aan geld of kapitaal zo
slim mogelijk afdekken, waardoor we optimaal profiteren van de huidige lage rentestand.
Het Bbv maakt 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 kapitaallasten moet gerekend worden met de reële rente (omslagrente). Die rente wordt
berekend aan de hand van de te betalen rente in en de boekwaarde van de investeringen. Die
berekening leverde bij de begroting 2018 op basis van geraamde rente en een geraamde boekwaarde
een rentepercentage op van 1,5% (afgerond op 0,5%).
Voor de grondexploitatie is het hiervoor berekende percentage het uitgangspunt, maar dan moet nog
wel correctie plaatsvinden voor de verhouding vreemd vermogen – eigen vermogen. Die berekening
leverde bij de begroting 2018 een rentepercentage op van 1,0% (afgerond op 0,5%).
Renteresultaat
Aan investeringen en aan de grondexploitaties wordt een fictieve rente (rekenrente) toegerekend. Die
rekenrente is niet gelijk aan de werkelijke rente die de gemeente betaalt op de opgenomen
geldleningen. Het voor- of nadeel dat we hierdoor hebben is het renteresultaat.
In 2017 is het renteresultaat als volgt verlopen:

Renteresultaat
(bedragen x € 1.000)






Betaalde rente
Toegerekend aan investeringen
Toegerekend aan grondexploitaties
Renteresultaat

Begroting
2018
-/- 233
650
304
721

Rekening
2018
-/- 201
358
322
479

Het verschil tussen het begrote renteresultaat en het gerealiseerde werkelijke renteresultaat komt
door:

lagere betaalde rente;

verschillen tussen de werkelijke boekwaarden en de begrote boekwaarden per 1 januari 2018;

lagere toegerekende rente aan investeringen vanwege een lager investeringsniveau dan
geraamd.
2.4.3. Leningenportefeuille
Onze gemeente heeft per 31 december 2018 voor een bedrag van € 26,5 miljoen aan opgenomen
langlopende geldleningen. Deze schuldpositie zal geleidelijk afnemen, afhankelijk van wanneer we
inkomsten ontvangen uit met name grondverkopen. De leningenportefeuille per 31-12-2018 is € 1,8
miljoen lager dan de restant schuld per 1 januari 2018.
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2.4.4. Kasgeldlimiet
Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het maximale bedrag dat een gemeente met kortlopend krediet
mag financieren. Dit kan bijvoorbeeld door ‘rood’ staan bij de bank of door het aangaan van
kasgeldleningen.
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 hiervan verslag te
doen. In het jaarverslag wordt de geraamde kasgeldlimiet getoetst aan de werkelijke omvang.
€ 32.301.000
8,50%
€ 2.746.000

Omvang begroting
Toegestane limiet
Ruimte kasgeldlimiet

In 2018 is de kasgeldlimiet niet overschreden, hetgeen betekent dat het totaal aan korte schulden
(kwartaalgemiddelde) niet groter was dan -/- € 2.746.000. De kwartaalsaldi bedroegen: -/- € 1.019.329
e
e
e
e
(1 kwartaal), -/- € 1.957.661 (2 kwartaal), € 2.169.967 (3 kwartaal) en -/- € 1.228.304 (4 kwartaal).
2.4.5. Renterisiconorm
De renterisiconorm op basis van de Wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) heeft als doel om
het renterisico bij herfinanciering te beheersen. Dit is vooral van belang bij stijgende rentepercentages
omdat dan de rentekosten bij herfinanciering stijgen. De renterisiconorm houdt in, dat de jaarlijks
verplichte aflossingen en de renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het
e
begrotingstotaal. Er mag dus maximaal 1/5 deel van de langlopende schulden aan rentegevoeligheid
onderhevig zijn. Op basis van deze begroting wordt de renterisiconorm overschreden. In werkelijkheid
is echter nauwelijks een risico aanwezig, omdat we in een tijdspanne zitten, waarin sprake is van lage
rentestanden, zeker in vergelijking met de percentages van af te lossen leningen (met rentetarieven
van enkele jaren geleden). De ervaring leert dat iedere lening, die we herfinancieren, tegen een lager
rentepercentage kan worden afgesloten. Dat betekent dat herfinanciering van af te lossen leningen in
de praktijk eerder een positief effect heeft dan dat het werkelijk risico’s geeft. Zo is in 2018 € 15,8
miljoen aan leningen afgelost. Deze leningen kennen rentepercentages tussen 6% en -0,25%. De
laatste herfinancieringen hebben plaatsgevonden tegen een negatieve rente tussen -0,1% en -0,24%.
Dit toont aan dat het aflossen en herfinancieren van leningen eerder een voordeel oplevert dan een
risico. Dat scenario wijzigt echter zodra er forse rentestijgingen gaan plaatsvinden. Die worden echter
nog niet voorzien. De renterisiconorm wordt in 2018 overschreden. De overschrijding is hoger dan
geraamd. Dat komt vooral doordat er € 5,6 miljoen meer is afgelost dan was geraamd.

Renterisiconorm
(bedragen x € 1.000)

Begroting Rekening
2018
2018

1

Renteherzieningen

0

0

2

Aflossingen

10.228

15.804

3

Renterisico (1+2)

10.228

15.804

32.301

42.739

20%

20%

6.460

8.548

3.768

7.256

4a Begrotings-/rekeningtotaal
4b Percentage regeling
4

Renterisiconorm (20% van het begrotingstotaal)

5a Ruimte onder de renterisiconorm (4>3)
5b Overschrijding van de renterisiconorm (3>4)

EMU-saldo
Het Economische en Monetaire Unie (EMU)- saldo is het vorderingensaldo van de totale overheid
(Rijk, decentrale overheden en premie gefinancierde sectoren zoals 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 de EMU-landen ontsporen. Zolang de uitkomst van
onderstaand overzicht positief is, levert de gemeente geen bijdrage aan een (te) hoog Europees
overheidstekort.
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EMU-saldo
(bedragen x € 1.000)
1
2
3
4
5
6a
6b
7
8a
8b
9
10
11

Exploitatiesaldo voor toevoeging/onttrekking uit reserves
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
Bruto dotaties aan post voorzieningen ten laste van exploitatie
Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die op de
balans worden geactiveerd
Ontvangen bijdragen van Rijk, provincie, EU en overigen, die in
mindering zijn gebracht op uitgaven punt 4
Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste
activa
Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
Uitgaven van aankoop van grond en bouw- en woonrijpmaken
Verkoopopbrengsten van grond (buiten exploitatie = grondexpl.)
Boekwinst op grondverkopen (binnen exploitatie)
Betalingen ten laste van voorzieningen
Betalingen niet via exploitatie, maar rechtstreeks t.l.v. reserves
Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen.
Totaal berekend EMU-saldo

Begroting
2018

Rekening
2018

+
+
+
-

-524
1.031
644
4.013

8.541
1.005
1.285
2.354

+

0

766

+

0

0

+
-

0
1.251
4.503
0
510
0
0
-120

0
1.122
4.215
455
372
0
0
+11.509
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2.5. Verbonden partijen
2.5.1. Algemeen
Een verbonden partij is een instelling buiten de eigen organisatie, waarin de gemeente een bestuurlijk
en financieel belang heeft (Besluit begroting en verantwoording, Bbv, artikel 1).
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.
2.5.2. 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 tussen gemeenschappelijke regelingen,
stichtingen en 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 de gemeente
Reusel-De Mierden 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. Hiervan is sprake als bijvoorbeeld de gemeente Eindhoven uit de MRE zou
stappen. 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 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 aandelen c.q. de geaccepteerde verantwoordelijkheid.
2.5.3. 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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Vestigingsplaats:
Relatie programma:
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Ontwikkelingen:

Risico’s:
Naam:
Vestigingsplaats:
Relatie programma:
Bestuurlijk belang:
Openbaar belang:

Financieel belang:

Ontwikkelingen:

Risico’s:

Naam:
Vestigingsplaats:
Relatie programma:
Bestuurlijk belang:

GGD Brabant-Zuidoost
Eindhoven
Programma 6: Sociaal Domein
Programma 7: Volksgezondheid en milieu
De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur.
De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg (PG)
en de ambulancezorg (AZ).
Gemeentelijke bijdrage 2018:
€ 217.673
Eigen vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€ 2.555.000
€ 2.830.000
Vreemd vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€ 12.195.000
€ 12.663.000
Resultaat 2018: (geschat)
€ -/- 16.000
De ontwikkelingen waarmee de GGD te maken heeft, zijn beschreven in de kadernota
en het meerjarenbeleidsplan van de GGD. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
 Implementatie van een nieuw paraatheid- en spreidingsplan ambulancezorg.
 Het borgen van publieke gezondheid in de omgevingsvisie en omgevingsplannen
van gemeenten.
 Programmatische aanpak voor preventie van suïcide en depressie.
 Extra inzet en aandacht voor de gezondheid van vluchtelingen en
arbeidsmigranten.
 Optimaal inzetten van Jeugdgezondheidszorg als collectieve basisvoorziening in
de jeugdzorgketen en in het sociale domein.
 Ondersteunen van meten en weten in het kader van de Wmo (via toezicht en
maatwerkonderzoek).
 Komen tot een Brabants Onderzoekscentrum Publieke gezondheid; vaststellen en
uitvoeren van een meerjaren agenda voor onderzoek en innovatie.
 Tekorten op de arbeidsmarkt van verpleegkundigen en artsen.
 Implementatie van het Lean gedachtengoed (continu verbeteren) binnen de GGD.
 Uitvoeren van de bestuursopdracht die aan de GGD is gegeven.
Voor de risico’s wordt verwezen naar de risicoparagraaf uit de concept jaarrekening.
Kempisch Bedrijvenpark (KBP)
Bladel
Programma 3: Economie
De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur.
Het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieeleconomisch 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 uitgangspunten.
Gemeentelijke bijdrage 2018:
€0
Eigen vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€ 7.536.000
€ 8.736.000
Vreemd vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€ 45.245.000
€ 30.799.000
Resultaat 2018:
€0
Het jaar 2018 was een goed jaar voor het Kempisch Bedrijvenpark. Er zijn diverse
nieuwe contracten getekend, kavels geleverd, opties uitgegeven, plannen gemaakt
door bedrijven en diverse bedrijven zijn gestart met nieuwbouw. Er is sprake van een
aanhoudende belangstelling van Kempische bedrijven die willen doorgroeien en zich
willen verplaatsen naar het KBP. Ook de reeds gevestigde bedrijven maken plannen
voor uitbreiding. Inmiddels is 55% van de uitgeefbare oppervlakte verkocht.
In 2018 is 4,1 hectare verkocht en geleverd. De levering van 5,4 hectare verkochte
kavels vindt plaats in 2019.
Ook de ontwikkeling van het Woonbos is in 2018 gestart, de eerste woning is
opgeleverd en een deel van de eerste fase is in aanbouw.
Het tempo van de uitgifte heeft de meeste invloed op het eindresultaat van de
exploitatie. Indien het break-evenpoint nog niet is bereikt, heeft dit een grotere impact
op het resultaat, omdat de financieringslasten langer doorlopen. Uitgaande van een
gemiddelde uitgifte van 5 hectare is het risico gemiddeld te noemen dat het resultaat
wordt beïnvloed door een vertraagde uitgifte.
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
Reusel
Programma 0: Bestuur en ondersteuning
Diverse programma’s voor programmakosten
De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur.
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De regeling wordt getroffen ter gezamenlijke behartiging van de afzonderlijke en
gemeenschappelijke belangen van de colleges op het gebied van:
 Informatie en communicatie technologie waaronder geografische
informatievoorziening (SSC);
 Werk, inkomen en zorg (ISD);
 Personeel & Organisatie (P&O);
 Jeugdhulp (JH);
 Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH).
Gemeentelijke bijdrage 2018:
€ 3.473.464
Eigen vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€ 345.478
€ 422.593
Vreemd vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€ 7.957.708
€ 8.490.361
Resultaat 2018:
€ 372.593
Onder het jaarmotto ‘versterking van de samenwerking’ is een belangrijke
basisvoorwaarde ingevuld, gelet op de taken en verantwoordelijkheden van de
organisatie. Er is hierbij naast het voldoen aan de wettelijke verplichtingen ook
rekening gehouden met de onzekere toekomst van de samenwerking in de Kempen.
Een toekomst, die nog steeds afhankelijk is van de keuzes die de individuele
gemeenten maken in het kader van Veerkrachtig Bestuur. De P&C-cyclus heeft meer
aandacht gehad en ook informatiebeveiliging, archivering en privacybescherming
hebben een vaste plaats gekregen. Verder heeft de vorming van een participatiebedrijf
voor de Kempengemeenten veel aandacht gevraagd. De afdeling ISD wordt daarbij
gesplitst. Alleen het deel dat zich bezig houdt met schuldhulpverlening, Wmo en
bijzondere bijstand blijft binnen de GRSK.
De onzekerheid over de ontwikkeling van de samenwerking, die ook voor de GRSK
onzekerheden en risico’s met zich brengt. Het risico is het mogelijk ontstaan van
frictiekosten bij aanpassing van het samenwerkingsverband. Verder gelden er binnen
de GRSK risico’s op het gebied van SSC waarbij mogelijk extra investeringen nodig
zijn met een verplicht karakter vanuit nieuwe wetgeving of extra eisen vanuit het rijk of
provincie of door updates vanuit softwareleveranciers. Bij ISD en Jeugdhulp zijn de
open einde regelingen het grootste risico en bij VTH is als risico de effecten van de
Omgevingswet opgenomen.
Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Eindhoven
Programma 0: Bestuur en ondersteuning
Programma 3: Economie
De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Het
takenpakket is vastgelegd in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling
Metropoolregio Eindhoven. De kerntaken zijn strategische netwerksamenwerking op
de thema’s economie, ruimte en mobiliteit (tot 2018) en economie, transitie landelijk
gebied, energietransitie en mobiliteit (vanaf 2018). Tevens het fungeren als
archiefbewaarplaats van de overgebrachte archieven van de overheidsorganen
binnen de regio Zuidoost-Brabant, met uitzondering van de gemeente Gemert-Bakel.
Gemeentelijke bijdrage 2018:
€ 176.269
Eigen vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€ 4.037.912
€ 4.280.060
Vreemd vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€ 20.344.823
€ 17.412.699
Resultaat 2018 (voorlopig):
€ 1.005.000
Metropoolregio Eindhoven
In december 2018 zijn het Werkprogramma 2019 en het nieuwe
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 ter zienswijze aangeboden aan de deelnemende
gemeenten. Bestuurlijke besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden op 27 maart
2019. (Financiële) vertaling van deze besluitvorming zal plaatsvinden in het
Werkprogramma 2020 (najaar 2019).
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)
2018 is het jaar geweest van heroriëntatie voor het RHCe. Focus op de wettelijke
taken heeft geleid tot meer grip op de financiën en betere afstemming met de
deelnemende gemeenten. Voor wat betreft taken en positionering van de organisatie
in de toekomst worden diverse scenario’s uitgewerkt.
Gulbergen
De voormalige stortplaats is officieel nog niet gesloten en de nazorg niet
overgedragen aan de provincie Noord-Brabant. Voornaamste reden hiervoor is dat er
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tussen de stortplaatsen en de provincie Noord-Brabant nog geen overeenstemming is
over de voorwaarden van sluiting en overdracht (o.a. toe te passen rekenrente bij
bepaling doelvermogen). Bestuurlijk is overeengekomen te onderzoeken of
mitigerende maatregelen perspectief bieden op verlaging van het doelvermogen en
een quick scan uit te voeren naar de mogelijkheden en effecten van maatregelen als
duurzaam stortbeheer, afvalmining (het afgraven, zeven en scheiden van het
stortmateriaal van voormalige stortplaatsen met als doel dit stortmateriaal te
hergebruiken), technologische maatregelen, verlenging levensduur afdichting en
alternatief gebruik van de stortplaatsen (zoals zonnepanelen). Er wordt toegewerkt
naar een convenant met als strekking:
 De provincie past de rekenrente niet aan.
 De exploitanten dragen de stortplaatsen gedurende 5 jaar niet over.
 Nadere onderzoeken naar alternatieven ter verlaging van de verplichtingen (het
doelvermogen) en hiervoor uit te voeren concrete pilots.
In juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur de nota Risicomanagement en
weerstandsvermogen Metropoolregio Eindhoven vastgesteld. Hierin is bepaald wat de
organisatie onder risicomanagement verstaat en welke uitgangspunten hierbij worden
gehanteerd. Tevens is bepaald welke risico’s door de Metropoolregio Eindhoven
worden gedragen en welke door de deelnemende gemeenten. Als uitwerking van de
nota zijn voor de organisatie de risico’s in beeld gebracht, geclassificeerd en financieel
inzichtelijk gemaakt. Jaarlijks worden bij het opstellen van de begroting en
jaarrekening deze risico’s opnieuw beoordeeld.
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
Eindhoven
Programma 1: Veiligheid
De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur.
VRBZO is een organisatie waarin de brandweer, de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de regionale ambulancevoorziening (RAV)
samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden.
VRBZO is een samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de regio ZuidoostBrabant.
Gemeentelijke bijdrage 2018:
€ 740.596
Eigen vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€ 7.561.112
€ 7.390.579
Vreemd vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€ 44.806.322
€ 49.117.310
Resultaat 2018 (voorlopig):
€ 772.535











In 2018 hebben we te maken gehad met ongekende hitte in de zomer en extreme
droogte gedurende het hele jaar. Het aantal branden in de zomermaanden was
twee keer zoveel als in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Gevolg is dat in
de zomer de kosten voor vrijwilligers hoger zijn uitgevallen dan begroot. In zijn
geheel heeft het 2018 veel gevraagd van de brandweer, GHOR en
bevolkingszorg.
In 2018 is de visie doorontwikkeling GHOR en de visie op crisisbeheersing
opgesteld en vastgesteld door het algemeen bestuur.
In april 2018 is het verbouwde pand voor de Meldkamer Oost Brabant (MKOB)
opgeleverd en zijn de technische voorzieningen voor de meldkamer ingebouwd en
getest. De ICT-systemen zijn gebouwd op de nieuwe landelijke standaarden en
ingericht voor gebruik van het vernieuwde C2000 systeem (IVC2000). Door de
landelijke vertraging van de invoering van IVC2000, moeten de technische
voorzieningen in Eindhoven langer dan gepland in werking blijven. Het personeel
is in april 2019 verhuisd naar de nieuwe meldkamer in Den Bosch. Op deze
manier kunnen de medewerkers goed inwerken in hun nieuwe werkomgeving en
gebruik maken van de faciliteiten van het gebouw. Via een technische verbinding
tussen de oude en nieuwe meldkamer wordt gedurende deze tussenfase geborgd
dat het operationele proces ‘gewoon’ 24/7 in stand blijft.
Als onderdeel van het investeringsprogramma zijn in 2018 het restant (8 stuks)
van de 26 nieuwe tankautospuiten geleverd en zijn de investeringen voor
arbeidshygiëne afgerond en geleverd.
In 2018 zijn vanwege drie defecte hoogwerkers tweedehands hoogwerkers (2
stuks) aangeschaft om de periode tot de definitieve vervanging (2020) te
overbruggen. Om het aankooptraject te versnellen is aangesloten bij de lopende
aanbesteding van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant.
In december heeft VRBZO afscheid genomen van de directeur en per 1 juni 2019
start de nieuwe directeur.
In 2018 zijn de loonkosten (als gevolgd van cao verhoging, pensioenpremie
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stijging en IKB) hoger dan primair begroot en ook hoger dan gecompenseerd via
de gemeentelijke bijdragen. Deze ontwikkeling zet zich voort in 2019 waardoor
een structureel financieel dekkingstekort zou ontstaan. In 2018 is het structurele
tekort voor loonkosten structureel gedekt door bezuinigingen en een verhoging
van de gemeentelijke bijdragen.
 In de begroting 2019 wordt invulling gegeven aan een bezuiniging van € 600.000.
Deze wordt verwezenlijkt door een structureel voordeel op softwarekosten,
verlagen van het budget voor Brandveilig Leven, herinrichten van de
receptiefunctie, het verlagen van de formatie binnen de sector Bedrijfsvoering, het
intrekken van het vaste budget voor flexibele beloning en het verminderen van de
afname bij Stichting BIZOB.
 Op 1 januari 2018 is het principeakkoord reparatie Functioneel leeftijdsontslag
(FLO-overgangsrecht) in werking getreden. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt
over het AOW-gat dat is ontstaan door het verhogen van de AOW-leeftijd voor
inactieve medewerkers voor onder andere VRBZO. Het is daardoor mogelijk om in
aanmerking te komen voor compensatie.
In hoofdstuk 5.1 paragraaf risicobeheersing en weerstandsvermogen van de begroting
2018 zijn de risico’s en de bijbehorende weerstandscapaciteit benoemd. In het
jaarverslag 2018 is deze paragraaf geactualiseerd. Er zijn geen risico’s die niet
afgedekt zijn in de algemene reserve.
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Eindhoven
Programma 7: Volksgezondheid en milieu
De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
De Omgevingsdienst is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te
voeren op het gebied van het omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van
het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan het realiseren en borgen
van de door de verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant
aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving (zie artikel 2 lid 3 van de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015).
Gemeentelijke bijdrage 2018:
€ 165.506
Eigen vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€ 1.576.541
€ 1.514.541
Vreemd vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€ 5.054.918
€ 4.254.309
Resultaat 2018 (voorlopig):
€0
Intern:
 In 2015 heeft de ODZOB het governance- en directiemodel laten evalueren door
Arena consulting in opdracht van het AB. Naar aanleiding daarvan hebben bestuur
en directie een aantal maatregelen getroffen, meer specifiek om het functioneren
van het AB, het Opdrachtgeversplatform en het relatiebeheer door de ODZOB te
verbeteren. De algemene conclusie is dat de relatie met de deelnemers is
versterkt, er in zijn algemeenheid tevredenheid is over de uitvoering van taken en
de adviesrol, het bestuur door middel van deelname aan werkconferenties nauwer
betrokken wordt en zich betrokken voelt bij de uitvoering van de werkzaamheden
en ontwikkelingen, en dat de samenwerking tussen OGP en ODZOB geleid heeft
tot betere afstemming.
 Verdere ontwikkeling van de organisatie krijgt vorm via een gezamenlijk traject van
organisatieontwikkeling.
Extern:
 Op 14 april 2016 is de Wet VTH in werking getreden. Het doel van deze wet is een
veilige en gezonde leefomgeving, door het bevorderen van de kwaliteit en
samenwerking bij de uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Het
bevoegde gezag en de dienst functioneren binnen de bestaande wet- en
regelgeving.
 Naast voorgenoemde wet is sinds 1 juli 2017 het Besluit Omgevingsrecht (Bor)
van kracht. De impact van de Bor is voor zowel ODZOB als de deelnemers
aanzienlijk voor de uitvoering van de basistaken. Deelnemers en de ODZOB
zullen ook samen op diverse terreinen regionaal uitvoeringsbeleid dienen vast te
stellen. Inmiddels is het ROK (Regionaal Operationeel Kader) handhaving en
toezicht vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB). Nu is het aan de bevoegde
gezagen ieder afzonderlijk om het regionale beleid vast te stellen. Op dit moment
vindt de voorbereiding voor een gezamenlijk uitvoeringsbeleid op het gebied van
vergunningverlening plaats door de ODZOB.
 De Omgevingswet, die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treedt,
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betekent een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving, die ziet op
de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De herziening heeft een grote impact op
de manier van werken, de cultuur, het juridisch en technisch instrumentarium en
heeft grote gevolgen voor de bevoegde gezagen en organisaties die bij de wet
betrokken zijn. De herziening vraagt om regionale afstemming en samenwerking.
De ODZOB wil zich graag samen met de deelnemers van de GR en de andere
betrokken partners, waar onder de Metropoolregio Eindhoven (MRE), GGD en
VRBZO voorbereiden op de komst van de wet. Onder de Omgevingswet worden
gemeenten verplicht om ‘omgevingsvoorwaarden’ te monitoren. Om aan deze
verplichting inhoud te geven is de ODZOB betrokken bij het samen met de
gemeenten opzetten van een regionaal meetnet luchtkwaliteit.
 In april 2016 is het Klimaatakkoord van Parijs getekend om daarmee de mondiale
temperatuurstijging te beperken. Uitwerking vindt in Nederland plaats in de nieuwe
Klimaatwet en het Klimaatakkoord. Beiden zullen belangrijke invloed hebben op
de werkzaamheden van de ODZOB.
 Brabant wil tot de meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio’s van
Europa behoren. Daarbij ligt de focus op innovatie, sluiten van kringlopen, leveren
van een toegevoegde waarde en hierdoor versterking van de economische positie
van de agrofoodsector. Met respect voor de leefomgeving (natuur en milieu én
voor gezondheid) en welzijn van dieren. Een toekomstbestendige veehouderij zal
moeten innoveren, moderniseren en verduurzamen. In Brabant wordt sinds vorig
jaar een infrastructuur opgezet om de veehouders te ondersteunen bij het maken
van een keuze: stoppen of blijven. Voor de ODZOB betekenen deze
ontwikkelingen niet alleen extra werkzaamheden in verband met herziening of
intrekken van vergunningen, maar ook een steeds verdere ondersteuning met
kennis door de toenemende kennisbehoefte van deelnemers op het gebied van
veehouderij, innovaties, emissiearme stalsystemen, mestverwerken, geur en
volksgezondheid.
 Ook op het gebied van bodem zijn ontwikkelingen gaande die zeker invloed
hebben op de werkzaamheden van de ODZOB. Zo gaat met de inwerkingtreding
van de Omgevingswet een deel van de bevoegdheden die nu bij de provincie
liggen over naar de gemeenten. De landelijke koers van het bodembeleid blijft op
hoofdlijnen hetzelfde. Wel zijn er enkele accentverschuivingen in de aanpak. De
ODZOB zal in 2020 de ontwikkelingen in de Omgevingswet, zoals de
Aanvullingswet bodem, het overgangsrecht en het basistakenpakket, nauwgezet
volgen, en samen met de deelnemers zorgen dat ze goed voorbereid is op de
uitvoering van de bodemtaken onder de Omgevingswet.
 Andere ontwikkelingen die invloed hebben op de werkzaamheden van de ODZOB,
zijn: verbod op asbest daken in 2024, gezondheid, ondermijning en de
problematiek op het gebied van zeer zorgwekkende stoffen.
In hoofdstuk 2, paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van begroting
2019 zijn de risico’s en bijbehorende weerstandscapaciteit benoemd. Ten behoeve
van begroting 2020 en jaarrekening 2018 zijn de risico’s opnieuw geïnventariseerd.
Deze inventarisatie is opgenomen in bijlage C. Uit deze inventarisatie blijkt dat de
verwachtingswaarde van de risico’s € 1.958.000 bedraagt.
Van bovengenoemde risico’s betreft € 665.000 het risico op verlaging van baten als
gevolg van mogelijke bezuinigingen bij deelnemers. Aangezien dit laatste risico meer
in de invloedsfeer van de deelnemers dan van de ODZOB ligt is besloten dit risico niet
af te dekken.
Het restant bedrag van € 1.293.000 wordt nagenoeg geheel afgedekt door de
algemene reserve van de ODZOB, welke ultimo 2018 € 1.200.000 bedraagt.

Naam:
Vestigingsplaats:
Relatie programma:
Bestuurlijk belang:
Openbaar belang:
Financieel belang:

WVK-groep
Bladel
Programma 6: Sociaal domein
De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en dagelijks bestuur
Uitvoering sociale werkvoorziening.
Gemeentelijke bijdrage 2018:
€0
€ 1.393.628 (ontvangst)
Eigen vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€ 27.525.443
€ 21.210.587
Vreemd vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€ 2.075.625
€ 2.072.601
Resultaat 2018:
€ 438.328

Ontwikkelingen:

De WVK-groep zit op dit moment in een transitiefase naar het toekomstige
Participatiebedrijf, samen met een deel van de ISD De Kempen. Voor het toekomstige
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Risico’s:

Participatiebedrijf zijn aannames gedaan en op basis daarvan worden begrotingen
opgesteld. De gemeenschappelijke regeling WVK-groep zal worden aangepast naar
een gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf.
Qua risicoprofiel kunnen voor WVK-groep enkele belangrijke potentiële risicofactoren
worden onderkend met grote financiële consequenties.
In de eerste plaats wordt als risicofactor aangemerkt de bijdrage van het Rijk. De
bijdrage vanuit het Rijk bedraagt in 2018 circa 2/3 van de totale inkomstenstroom.
Een subsidietoekenning die ten opzichte van de loonkostenontwikkeling achterblijft,
heeft direct grote financiële gevolgen. Het Rijk heeft voor 2018 het subsidiebedrag per
SE (standaard eenheid ter bepaling van Wsw-formatie) vastgesteld op € 25.249. Het
subsidiebedrag per arbeidsplaats zal op termijn jaarlijks afnemen tot € 22.700. Ook
het aantal arbeidsplaatsen zal jaarlijks afnemen.
In de tweede plaats blijken de bedrijfsactiviteiten, vooral de industriële activiteiten,
gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur. Bij een wegzakkende economie
wordt het werkaanbod al snel minder en komt de prijsstelling onder druk te staan.
Financieringsstructuur Wsw:
De toekomstige financieringsstructuur voor de Wsw (Wet sociale werkvoorziening)
gaat veranderen. De omvang van de financiële implicaties van het nieuwe
verdeelmodel zijn nog niet volledig in beeld. Duidelijk is wel dat rekening moet worden
gehouden met substantieel lagere subsidiegelden.
Bedrijfseconomische ontwikkelingen:
De regionale bedrijfseconomische vooruitzichten zijn verbeterd. Voor WVK-groep zijn
er betere vooruitzichten op voldoende werk, maar in het rendement van de
werkopdrachten van de industriële sector is nog weinig verbetering merkbaar. WVKgroep richt zich nu met name op het binnenhalen van nieuwe opdrachten voor de
vestiging Raambrug die goede rendementsvooruitzichten hebben.
Met de inwerkstelling van de Participatiewet op 1 januari 2015 is er een einde
gekomen aan de instroom van nieuwe medewerkers. Dit heeft tot gevolg dat het
aantal werknemers de komende jaren sterk daalt. Deze ontwikkeling heeft een
negatief effect op het aantal productieve uren en daarmee ook op de netto omzet.
Calamiteiten:
In het geval zich calamiteiten voordoen moet er rekening mee worden gehouden dat
gedurende een langere periode voor bedrijfsactiviteiten geen opbrengsten worden
gegenereerd terwijl de belangrijkste kostenposten (m.n. salaris- en loonkosten) op de
exploitatie blijven drukken.

Naam:
Vestigingsplaats:
Relatie programma:
Bestuurlijk belang:
Openbaar belang:

Financieel belang:

Ontwikkelingen:

Stichting Regionaal Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost Brabant (Bizob)
Oirschot
Programma 0: Bestuur en ondersteuning
De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Bizob is een organisatie waarin gemeenten en aan hen gelieerde organisaties
samenwerken op het gebied van strategische, tactische en operationele inkoop. Dit
door het samen bundelen en/of delen van informatie en expertise, hulpmiddelen en/of
volume op het gebied van inkoop, met als doel het behalen van voordeel voor alle
deelnemende organisaties.
Bizob is een samenwerkingsverband tussen 34 organisaties in de regio Oost-Brabant.
Gemeentelijke bijdrage 2018:
€ 73.080
Eigen vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€ 666.145
€ 786.116
Vreemd vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€ 633.621
€ 575.176
Resultaat 2018:
€ 382.095





Bizob heeft vanwege de gewijzigde wet- en regelgeving de standaarddocumenten
aangepast en via een Toolkit aangeboden aan de gemeente waarmee de
organisatie de inkoop verder kan professionaliseren.
Bizob geeft opvolging aan de actiepunten uit de Actieagenda Beter Aanbesteden
bij alle inkoop- en aanbestedingstrajecten.
Bizob heeft samen met de deelnemers stappen gezet in de verdere
professionalisering van contractbeheer en contractmanagement.
Per 01-01-2018 is het regionale beleid rondom Social return ingevoerd. Social
return is daarbij een vast overweging punt per inkooptraject geworden waarbij o.a.
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Risico’s:
Naam:
Vestigingsplaats:
Relatie programma:
Bestuurlijk belang:
Openbaar belang:

Financieel belang:

Naam:
Vestigingsplaats:
Relatie programma:
Bestuurlijk belang:
Openbaar belang:
Financieel belang:

duurzame arbeidsinschakeling, ketenstimulering en stimuleren van sociaal
inkopen door de opdrachtnemer worden gemotiveerd.
 In 2018 is de aandacht voor duurzaamheid onderstreept door de realisatie van
meerdere inkooptrajecten voor zonnepanelen en plaatsing van warmtepompen en
isolatie. Ook zijn de coalitieprogramma’s geanalyseerd op o.a. de gewenste te
bereiken duurzaamheidsdoelstellingen zodat deze meegenomen konden worden
in aanbestedingstrajecten.
De aangeslotenen zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatie tekorten.
NV Bank Nederlandsche Gemeenten (BNG)
Den Haag
Programma 0: Bestuur en ondersteuning
Aandeelhouder (zeer beperkt aandeel)
De BNG 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.
Gemeentelijke bijdrage 2018:
€0
Eigen vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€ 4.953 mln.
€ 4.991 mln.
Vreemd vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€ 135.185 mln. € 132.518 mln.
Resultaat 2018:
€ 337 mln.

NV Brabant Water
‘s-Hertogenbosch
Raakt diverse programma’s
Aandeelhouder (zeer beperkt aandeel)
Het leveren van water en het in stand houden van de benodigde infrastructuur om
water te distribueren.
Gemeentelijke bijdrage 2018:
€0
Eigen vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€0
€0
Vreemd vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):
€0
€0
Resultaat 2018:
€0
Cijfers 2018 nog niet bekend.
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2.6. Onderhoud kapitaalgoederen
2.6.1. Algemeen
Het onderhoud van kapitaalgoederen legt een relatief fors beslag op de gemeentelijke middelen. Het
is van belang om inzicht te hebben in de beleidskaders omtrent dat onderhoud. 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 er 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 zijn de volgende afschrijvingstermijnen opgenomen (inclusief de in januari
2016 gewijzigd vastgestelde afschrijvingstermijnen voor lichtmasten en armaturen en de in september
2017 gewijzigde afschrijving voor wegen):
Soort investering











Riolering
Gebouwen
Straatverlichting: masten
Eerste aanleg wegen, waterkundige
werken en reconstructies
Straatmeubilair
Straatverlichting: armaturen
Binnenwerk culturele gebouwen
(Kunst)grasvelden
Gebouwen (semi-permanent)
Technische installaties

Termijn
in jaren
50
40
40
40
25
20
20
20
15
15

Soort investering









Speeltoestellen, sportattributen
Inrichting
Vervoermiddelen
Machines
Kleding en uitrusting brandweer
Software
Hardware
PC’s

Termijn
in jaren
15
15
10
10
8
6
4
4

2.6.2. Wegen en verkeer
In 2017 is door de raad het ‘Wegenbeleidsplan 2018-2027’ vastgesteld.
De gemeente Reusel-De Mierden hanteert in lijn met de wettelijke en maatschappelijke verplichtingen
een sobere doch doelmatige kwaliteitsnorm voor haar wegbeheer met een gezonde balans in kwaliteit
en kosten. De kwaliteitsnorm van de gemeente sluit hierbij 1 op 1 aan op kwaliteitsniveau C van de
CROW publicatie 288. Daarbij sturen we op het beheersen van risico’s (veiligheid en
kapitaalvernietiging) van het gehele wegenareaal en maken geen differentiatie in wegtypen of
gebieden.
Op basis daarvan wordt voor de komende periode:

Kennis genomen van de huidige staat van onderhoud van de wegen in de gemeente Reusel-De
Mierden. De kwaliteit van het totale areaal is redelijk.

Kennis genomen van de hoge rehabilitatie noodzaak op asfaltwegen en verouderde
elementenverhardingen.

Een budget voor klein onderhoud opgenomen en een budget groot onderhoud ingericht als
voorziening.

Jaarlijks een krediet beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van noodzakelijke rehabilitaties met
een afschrijvingstermijn (40 jaar) die niet groter is dan de levensduur van de betreffende wegen.

De ontwikkeling van de kwaliteit gemonitord door het uitvoeren van een jaarlijkse weginspectie.

36

2.6.3. Gebouwen
Op 22 oktober 2013 is het beheerplan gebouwen 2014-2018 vastgesteld en zijn de
onderhoudsbudgetten in overeenstemming gebracht met dat plan. Vanaf 2014 wordt gewerkt met een
onderhoudsvoorziening voor gebouwen, waarin de stortingen plaatsvinden op basis van het
vastgestelde plan. Tussentijds hebben aanvullingen op de onderhoudsvoorziening plaatsgevonden
voor noodzakelijke uitgaven welke niet in de onderhoudsplanning waren voorzien.
In 2019 wordt een nieuwe onderhoudsplanning opgesteld. De ramingen zullen dan zo nodig
aangepast worden aan die nieuwe planning.
2.6.4. Riolering en watertaken
In december 2016 heeft de gemeenteraad het VGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 20172021) vastgesteld.
In het VGRP zijn beleid en bijbehorende middelen opgenomen, waarmee we deze taak uitvoeren.
Speerpunt in de planperiode is inzicht krijgen in de kwaliteit van ons areaal en meer invloed op
plannen voor wat betreft omgang met hemelwater. In het kader van doelmatig waterbeheer wordt
steeds vaker samenwerking met buurgemeenten en het waterschap gezocht. Hierdoor verwachten we
minder kwetsbaar te worden, meer kennis te kunnen benutten en kwaliteit te kunnen inzetten bij het
beheer van de watertaken. In de planperiode van het VGRP zullen we de maatregelen bepalen om te
kunnen voldoen aan de Europese Kader Richtlijn Water.
2.6.5. Openbare verlichting
In 2018 is het beleidsplan Openbare Verlichting 2018-2030 vastgesteld.
Uitgangspunt voor de openbare verlichting is behoud van kwaliteit en waar mogelijk verbetering.
Toepassing van duurzame materialen is vanzelfsprekend. Het streven is om in 2030 te voldoen aan
de doelstelling uit het Energieakkoord.
Bij herinrichting, reconstructie en nieuwe ontwikkelingen worden oude lichtmasten en armaturen
vervangen en de verlichtingskwaliteit conform de richtlijnen gerealiseerd. Daarbij is het plan om
een inhaalslag te maken in de vervangingsachterstand bij masten en armaturen waarvan de
theoretische levensduur ruimschoots is overschreden. Een integrale aanpak vormt de basis voor de
uitvoeringsplannen.
2.6.6. Groenvoorziening
In 2012 heeft de gemeenteraad met betrekking tot het beheer van het openbaar groen op basis van
het Beleidsplan Groen en Verzorging scenario 2 ‘Sober, en genuanceerde kwaliteit’ vastgesteld. Per
structuurelement is de kwaliteit gespecificeerd als volgt:

Centra: hoog

Hoofdwegen en woongebieden: basis

Bedrijventerreinen en buitengebied: laag
In 2019 wordt een nieuw beheerplan groen vastgesteld.
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2.7. Grondbeleid
2.7.1. Algemeen
Het grondbeleid heeft invloed op en samenhang met de realisatie van beleidsvoornemens op het
terrein van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer en de economische structuur.
Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. De eventuele baten, maar vooral de
financiële risico’s zijn van belang voor de algemene financiële positie van de gemeente.
Grondbeleid richt zich op exploitatiegebieden voor het bouwen van woningen en bedrijven.
Deze paragraaf geeft hoofdzakelijk de stand van zaken en (toekomstige) ontwikkelingen weer van de
bouwgrondexploitaties.
In de ‘Nota Grondbeleid 2013’ welke op 11 juni 2013 door de raad is vastgesteld, zijn de
beleidsuitgangspunten voor het te voeren grondbeleid binnen de gemeente Reusel-De Mierden
geformuleerd. Deze uitgangspunten vormen samen een integraal beleidskader voor een verbetering
van de beheersing en onderlinge afstemming van de verschillende binnen het grondexploitatieproces
te onderkennen uitvoeringstrajecten. De gemeente bepaalt middels haar beleid wat, wanneer en waar
gebouwd kan worden. De gemeente wil regie op ontwikkeling voeren om haar ruimtelijke
doelstellingen te realiseren. De gemeente kan op verschillende manieren invulling geven aan deze rol.
Denk hierbij aan actief grondbeleid, passief grondbeleid en vele tussenvormen hierin. Afhankelijk van
de economische uitvoerbaarheid van een ontwikkeling en de mogelijke risico’s, maakt de gemeente
per locatie / deelgebied een keuze voor het type grondbeleid.
In alle woonkernen zijn de afgelopen jaren volop bouwmogelijkheden gecreëerd. De gemeente heeft 4
uitbreidingslocaties voor woningbouw, zijnde Molen Akkers in Reusel, De Leeuwerik in Hooge Mierde,
De Hasselt II in Lage Mierde en Kerkekkers in Hulsel. Daar is voor Reusel in 2018 een kleine
woningbouwlocatie bijgekomen op het terrein van Den Horst. In 2018 zijn de bestemmingsplannen
voor de vier genoemde locaties herzien en opnieuw vastgesteld. Door de herziening kunnen er nu
meer goedkope koopwoningen en huurwoningen gebouwd worden. Hierdoor is een betere aansluiting
gevonden bij de vraag naar woningen vanuit de markt.
Voor bedrijven kennen we het exploitatieplan Kleine Hoeven in Reusel.
2.7.2. Beleidskaders grondbeleid
De ruimte voor het voeren van een daar waar mogelijk actief grondbeleid wordt bepaald door een
aantal wetten en beleidskaders. De belangrijkste wetten zijn:

de Wet ruimtelijke ordening (Wro);

de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg);

de Onteigeningswet;

de Pachtwet.
De belangrijkste beleidskaders worden gevormd door:

Verordening Ruimte Noord-Brabant;

de Structuurvisie ruimtelijke ordening van de Provincie Noord-Brabant;

het regionaal Woningbouwprogramma;

de gemeentelijke structuurvisie;

de op 17 december 2017 vastgestelde gemeentelijke woonvisie 2018-2023;

de Nota Grondbeleid 2013, vastgesteld door de raad op 11 juni 2013;

de regionale visie detailhandel De Kempen (2015);

Uitvoeringsprogramma Kempische Visie Bedrijventerreinen (2014).
2.7.3. Financieel kader
Het financiële kader wordt gevormd door de richtlijnen die door het Rijk en de provincie zijn opgelegd
en de eigen kaders van de gemeente. De door het Rijk opgelegde richtlijnen zijn gebaseerd op het
Bbv. Het BBV kent een driedeling als het gaat om de rubricering van gronden. Deze driedeling bestaat
uit:
1. bouwgronden in exploitatie;
2. materiële vaste activa;
3. faciliterend grondbeleid.
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ad. 1: Bouwgronden in exploitatie (BIE)
Voortaan is het startpunt van een Bouwgrond in exploitatie (BIE) het raadsbesluit met de vaststelling
van het grondexploitatiecomplex, inclusief grondexploitatiebegroting. Vanaf dat moment wordt de BIE
geopend en kunnen kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie op de balans.
ad. 2: Materiële vaste activa
Gronden die in de toekomst getransformeerd gaan worden naar bouwrijpe grond maar waarvoor nog
geen grondexploitatiebegroting is vastgesteld, worden als materieel vast actief aangemerkt en
verantwoord.
ad. 3: Faciliterend grondbeleid
Bij gronden die in bezit zijn van een private partij waarbij deze grond wordt ontwikkeld door deze
private partij is er sprake van faciliterend grondbeleid. De gemeente treedt in deze gevallen op als
overheid die de plannen van private partijen faciliteert als daarvoor een bestemmingswijziging
noodzakelijk is.
Bouwgrondexploitaties
Jaarlijks geven wij in het kader van de jaarrekening een toelichting op de financiële positie van de
‘grondexploitatie-activiteiten’ per 31 december van het afgesloten boekjaar. Dit gebeurt op basis van
de meest actuele grondexploitatieberekeningen van de complexen en de tot deze datum
gerealiseerde inkomsten en uitgaven. Het financiële kader is van belang voor:

jaarlijkse prognoses grondexploitatie;

winstnemingen grondexploitaties;

het afdekken van de financiële risico’s.
Tussentijdse winstneming
Het Bbv heeft in maart 2017 een aanvullende notitie uitgebracht voor het tussentijds nemen van winst.
Bij het stelsel van baten en lasten zoals geformuleerd in het Besluit Begroting en Verantwoording
(Bbv) zijn het toerekeningbeginsel, het voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel essentiële
uitgangspunten. Baten en lasten -en het daaruit vloeiende resultaat- moeten worden toegerekend aan
de periode waarin deze zijn gerealiseerd. Bij meerjarige projecten betekent dit dat (de verwachte)
winst niet pas aan het eind van het project als gerealiseerd moet worden beschouwd, maar gedurende
de looptijd van het project tot stand komt en ook als zodanig moet worden verantwoord. Het
verantwoorden van tussentijdse winst is daarmee geen keuze maar een verplichting die voortvloeit uit
het realisatiebeginsel. Voor het bepalen van de tussentijdse winst is aansluiting gezocht bij een
algemeen aanvaardbare methodiek (bedrijfsleven, fiscaal) , waarbij rekening is gehouden met de
bijzondere kenmerken van gemeentelijke grondexploitaties. De doelstelling van het gemeentelijk
grondbeleid is immers niet primair gericht op het behalen van financieel rendement, maar op het
bereiken van het gewenste voorzieningenniveau voor inwoners en bedrijven . De Percentage of
completion (Poc) methode houdt rekening met de fase waarin de grondexploitatie, zowel wat betreft
de opbrengsten als de kosten, verkeert. Daarnaast is deze methode eenvoudig toepasbaar en kan
eenduidig worden gehanteerd voor alle positieve grondexploitaties die door gemeenten worden
uitgevoerd. Hiermee wordt aangesloten bij de doelstelling van de vernieuwing van het BBV, namelijk
vereenvoudiging en eenduidigheid en daarmee een betere onderlinge vergelijkbaarheid tussen
gemeenten.
De berekening van de tussentijdse winst vindt plaats naar rato van de voortgang van het project.
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
zijn 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, dan is de Poc
dus 25%.) Volgens het Bbv is het toegestaan om vanuit het voorzichtigheidsprincipe 10% van de nog
te realiseren opbrengsten in mindering te brengen en 10% van de nog te maken kosten bij te tellen op
de totale ramingen om van hier uit het percentage winstneming te berekenen.
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Op 3 juli 2018 heeft de raad ingestemd met het hanteren van de hiervoor beschreven methode van
tussentijdse winstneming middels de Poc-methode,
Het toepassen van de Poc-methode leidt in 2018 niet tot tussentijdse winstnemingen.
De Poc-methode is nog nieuw. In beginsel leidt de reguliere calculatie van een grondexploitatie tot
een eindresultaat (de eindwaarde). Die methode wordt al sinds jaar en dag toegepast en staat ook
niet ter discussie. De Poc-methode voorziet in een voorzichtigheidsprincipe in de tussentijdse
winstnemingen (de hiervoor beschreven 10%-marge). Als die voorzichtigheidmarge voor de
toekomstige looptijd van de grondexploitatie wordt doorgetrokken, dan leidt dat tot een lagere
eindwaarde dan de regulier berekende eindwaarde, want jaarlijks wordt 10% voorzichtigheidsmarge
op zowel de nog te realiseren inkomsten als uitgaven ingebouwd. Daardoor kan de situatie zich
voordoen dat de reguliere eindwaarde nog steeds winstgevend is (ook nadat daar de reeds tussentijds
genomen winsten van worden afgetrokken), maar dat de winstdoorrekening van de Poc-methode leidt
tot een eindwaarde die lager is dan de reeds tussentijds genomen winst, waardoor de vraag kan
opkomen of in het verleden genomen tussentijdse winsten achteraf gecorrigeerd zouden moeten
worden (omdat deze met de kennis van nu te hoog zouden zijn geweest).
Vooralsnog gaan wij uit van de reguliere winstberekening en dat vanuit de Poc-methode er géén
correctie plaatsvindt op in eerdere jaren genomen tussentijdse winsten.
Voor de grondexploitaties 2018 zijn de volgende parameters gehanteerd:
Parameter
Gehanteerd
Inflatiecorrectie
Voor de kosten hanteren we een inflatiecorrectie van 2% per jaar. Voor de
opbrengsten hanteren we voor Kleine Hoeven, vanuit het
voorzichtigheidsprincipe, geen inflatiecorrectie. Voor de woningbouwlocaties
hanteren we een inflatiecorrectie van 1% voor de opbrengsten tenzij er
contractuele afspraken liggen onder de opbrengsten. In dat geval wordt de
contractwaarde opgenomen in de grondexploitatie.
Rente
Voor 2018 en verder 0,94% van de boekwaarde.
Fasering
Er is rekening gehouden met een reële fasering in tijd op basis van de
woningbouwbehoefte per kern gebaseerd op migratiesaldo 0.
Resultaat
Gebaseerd op eindwaarde.
Kosten
Alle kosten zijn gebaseerd op geactualiseerde kostenramingen per februari 2019
met als prijspeil 1-1-2019. Voor het bepalen van de kosten in de grondexploitatie
zijn er door de vakafdeling kostenramingen gemaakt. Deze kostenramingen zijn
gebaseerd op de hoeveelheden die voortvloeien uit inrichtingstekeningen
behorende bij de desbetreffende grondexploitatie. De fasering van de
werkzaamheden en de kosten in de verschillende jaarschijven zijn gekoppeld
aan de verwachte uitgifte van grond per fase.
Opbrengsten
Ten aanzien van de geraamde nog te realiseren opbrengsten heeft het college
gronduitgifte
de volgende uitgangspunten gehanteerd:
woningbouw
De basisgrondprijs bedraagt € 300,- per m². De uitgifte in de verschillende
jaarschijven vloeit voort uit het woningbouwprogramma welke door het college is
vastgesteld. Hierbij wordt ook rekening gehouden met afspraken welke
voortvloeien uit uitgiftecontracten. Bij kavels groter dan 500 m² en kleiner dan
1.000 m² wordt rekening gehouden met een grondopbrengst van € 225,- per m²
voor de m² boven de 500 m².
Opbrengsten
Voor de opbrengst van de gronden voor het bedrijventerrein Kleine Hoeven fase
bedrijventerrein
1 worden de volgende grondprijzen aangehouden:
2
 € 202,50 per m voor de kavels aan de rotonde;
2
 € 180 per m voor de percelen aan de Hoeven;
2
 € 162 per m voor de percelen aan de Hamelendijk;
2
 € 157,50 per m voor percelen die grenzen aan de percelen op de
zichtlocaties aan de Hamelendijk en de Hoeven;
2
 € 148,50 per m voor percelen die aan bovenstaande percelen grenzen;
 € 135 per m2 voor percelen gelegen in het meest oostelijke gelegen deel van
fase 1.
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Disconteringsvoet

De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante
waarde ten behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve
grondexploitaties is voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale
meerjarig streefpercentage van het Europese Centrale Bank voor de inflatie
binnen de Eurozone (voor 2018: 2,0%).

Vennootschapsbelasting voor grondexploitatie
Op 18 december 2014 is het wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht voor
overheidsondernemingen aangenomen door de Tweede Kamer. Het achterliggende doel van het
wetsvoorstel is, mede onder druk van de Europese Commissie, het scheppen van een gelijk speelveld
tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen. De behandeling in de Eerste Kamer heeft
begin 2015 plaats gevonden.
Voor het onderdeel grondexploitatie is bij de uitwerking van de Vennootschapsbelasting (Vpb)-plicht
voor gemeenten de afbakening van het begrip grondexploitaties en de kosten die hieraan worden
toegerekend lang onduidelijk geweest.
Op basis van de huidige gegevens is voor onze gemeente op dit moment geen sprake van
winstverwachting voor de totale grondexploitaties, waardoor er voor de grondexploitaties geen Vpb
afgedragen behoeft te worden. Dit is afgestemd met de belastingdienst.
De winstgevendheid van de grondexploitaties als geheel zal voortdurend moeten worden bezien, want
de kans bestaat dat parameters dusdanig veranderen (in positieve zin) dat daarmee wel Vpb-plicht
kan gaan ontstaan.
2.7.4. Bedrijventerreinen
Bedrijventerrein Kleine Hoeven Reusel
In 2018 zijn er in totaal 8 kavels verkocht waarbij 1,9 hectare grond is uitgegeven. De hiermee
gepaard gaande opbrengsten bedroegen € 3.029.000,-. In totaal is er nog 9,5 hectare grond uit te
geven met in totaal nog € 15 miljoen aan toekomstig te verwachten opbrengsten. Voor de toekomstig
te maken kosten hebben we een herberekening gedaan, kijkende naar welke werkzaamheden we nog
verwachten. Daarnaast is de rekenrente verlaagd. Tot slot is ook de termijn waarbinnen planschade
geclaimd kan worden voorbij. De geraamde kosten voor planschade zijn daarom ook vrij komen te
vallen. Dit alles leidt tot een bijstelling van de kosten met € 1,5 miljoen. De verliesvoorziening voor
Kleine Hoeven kan mede daardoor worden verlaagd met € 1,78 miljoen. De totale verliesvoorziening
komt daarmee uit op € 13,047 miljoen.
Kempisch Bedrijven Park
In 2011 is een start gemaakt met de uitgifte van de bedrijfskavels. Inmiddels is ruim 55% van de
bedrijfskavels verkocht. De uitgifte verloopt goed. Voor de komende jaren is in het basisscenario
gerekend met een uitgifte van 5 hectare per jaar. In dat basisscenario vindt de laatste gronduitgifte
plaats in 2024. In een optimistisch scenario (best case) is dat in 2023. Ook is een pessimistisch
scenario (worst case) berekend. Daarin is 2028 het laatste uitgiftejaar. Het exploitatieresultaat is op
basis van de actuele calculaties positief, óók indien een ‘worst case scenario’ zou worden gehanteerd.
Tot en met 2018 is nu 32,7 hectare verkocht en geleverd plus bijna 5,5 hectare is gecontracteerd in
2018 maar de levering vindt plaats in 2019. Van de woningbouwkavels zijn 8 van de 15 kavels
geleverd in 2018 en op 5 kavels is een optie genomen.
In 2018 is tussentijds winst genomen tot een bedrag van € 1,2 miljoen. Omdat het KBP volledig
gefinancierd is met opgenomen geldleningen, moet eerst aflossing van de schuld plaatsvinden
voordat winsten uitgekeerd mogen worden.
2.7.5. Woningbouw
Om het aanbod van kavels te laten aansluiten bij de huidige vraag die meer uitgaat van kleinere
kavels zijn de vier gemeentelijke plannen opnieuw beoordeeld en aangepast. De
bestemmingsplannen zijn hiervoor in de loop van 2018 aangepast.
Hart van Reusel
Op 18 december 2018 is de grondexploitatie voor het Centrumplan Hart van Reusel geactualiseerd
vastgesteld. In het betreffende raadsvoorstel is melding gemaakt dat –naar de verwachtingen van
toen– de verliesvoorziening voor dit plan met € 166.526,- opgehoogd zou moeten worden tot
€ 1.846.896,-. Het plan is nu opnieuw doorgerekend en valt nu iets minder nadelig uit, waardoor
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ophoging van de verliesvoorziening beperkt kan blijven tot een bedrag van € 120.104,-. De
verliesvoorzienig komt daarmee op € 1.800.474,-.
Kerkekkers Hulsel
Het plan Kerkekkers is grotendeels gerealiseerd. De laatste 6 kavels, bestaande uit twee woningen
type tweekapper, twee hoekwoningen en twee goedkope tussenwoningen, zullen in 2019 verkocht
worden. Daarnaast starten we met het verder woonrijp maken van het plan begin 2019. Voor het plan
Kerkekkers is reeds een bedrag van € 666.000,- winst genomen. Het totale verwachte resultaat einde
looptijd is begroot op € 696.000.-.
De Hasselt II Lage Mierde
In 2018 is 1 kavel verkocht met een opbrengst van € 157.000,-. De bijgestelde kostenramingen laten
zien dat er nog € 980.000,- aan kosten gemaakt moet worden. Aan grondopbrengsten verwachten we
de komende jaren nog een bedrag van € 2.318.000,- te ontvangen. Van deze € 2.318.000,- is er
€ 1.050.000,- inmiddels verkocht in het kader van de marktselectie die heeft plaats gevonden. Het
totale resultaat op einde looptijd is begroot op € 398.000,-. Dit resultaat ligt lager dan dat we vorig jaar
begroot hadden vanwege lagere grondopbrengsten als gevolg van o.a. het toevoegen van
huurwoningen in het plan en vanwege de bijstelling van de plankosten.
De Leeuwerik Hooge Mierde
In het plan De Leeuwerik is het afgelopen jaar 1.676 m² grond verkocht voor in totaal 5 woningen. Er
is nog ruim 10.000 m² grond te verkopen voor een totaalbedrag van €1.667.000,- (dit is uitsluitend het
gemeentelijke aandeel in de verkoopopbrengst; de particuliere participant in De Leeuwerik ontvangt
zijn aandeel in de opbrengst rechtstreeks). De nog te maken kosten komen uit op een bedrag van
€ 935.000,-.
De verliesvoorziening bedroeg € 634.000,-. Op basis van een actuele berekening en rekening
houdend met toekomstige nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten is het noodzakelijk om
een aanvullende verliesvoorziening te nemen van € 53.322,-. De verliesvoorziening komt daarmee in
totaal uit op € 687.619,- op basis van netto contante waarde. De aanvulling van de verliesvoorziening
wordt met name veroorzaakt door de bijgestelde kosten voor het bouw- en woonrijp maken van het
plan.
Molen Akkers Reusel
In 2018 zijn er in het plan Molenakkers 3 kavels verkocht. De totale opbrengsten in 2018 waren
€ 468.000. In 2018 is het plan herontwikkeld en heeft er een marktselectie plaats gevonden. Daarbij is
aan 4 marktpartijen gevraagd om een bieding te doen op de prijs van de grond. Het resultaat van deze
marktselectie is verwerkt in de grondopbrengsten. Door stijgende bouwkosten alsmede de eis van 10
huurwoningen en 4 starterskoopwoningen in het plan zijn de grondopbrengsten € 329.000,- lager
geworden. Alle grond is verkocht en de totale nog te ontvangen grondopbrengsten van € 2.494.000,gaan we in 2019 en 2020 ontvangen. Het resultaat op einde looptijd is bijgesteld naar € 3.480.000,-.
Dit als gevolg van de eerder genoemde minder verwachte opbrengsten en daarnaast door de
bijgestelde plankosten en kosten voor het bouw- en woonrijp maken.
Den Horst
Voor het terrein van den Horst in Reusel is een nieuwe grondexploitatie vastgesteld ten behoeve van
de bouw van 8 duplexwoningen. In september 2018 is daarvoor een begrotingswijziging vastgesteld,
welke voorzag in een incidenteel voordeel van € 127.644,- in 2018. Dat was echter een onjuiste
veronderstelling, want dan zou het terrein immers in 2018 volledig ontwikkeld en bebouwd moeten
zijn. De nu opgestelde grondexploitatieberekening komt uit op een winst van € 123.461,-, welke
gespreid over de jaren 2019 t/m 2021 zal worden gerealiseerd.
2.7.6. Exploitatie en ontwikkelingen
Ten behoeve van deze jaarrekening zijn nieuwe calculaties gemaakt voor de grondexploitaties. De
desbetreffende rapportages liggen onder geheimhouding voor uw raad ter inzage. In de calculaties
wordt een prognose gemaakt van de te verwachten kosten, opbrengsten en resultaten.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de boekwaarde van de diverse plannen per 31 december
2018, de gecalculeerde resultaten (in netto contante waarde) van de diverse plannen die door de
gemeente worden ontwikkeld (op basis van de meest recent geactualiseerde calculaties).
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Complex

Molen Akkers Reusel
Kerkekkers Hulsel
Bedrijventerrein Kleine Hoeven
De Leeuwerik Hooge Mierde
Den Horst
Hart van Reusel
De Hasselt II Lage Mierde
Totaal

Boekwaarde
per
Boekwaarde
Geraamde
31-12-2018
Winstneming
per
nog te
voor
boekjaar
31-12-2018
maken
winstneming
2018
(- =batig
kosten
(- =batig
saldo)
saldo)

Verwachte
beschikking
Geraamde
over
nog te
voorziening
realiseren
verlieslatend
opbrengsten
complex
(eindwaarde)

Verwacht
resultaat
resterende
periode
(nominale
waarde)

Verwacht
resultaat
resterende
periode
(contante
waarde) 3112-2018

Totale winst
(reeds
genomen
tussentijdse
winst plus nog
te realiseren
winst)

197.544

0

197.544

1.148.064

2.494.060

0

-1.148.452

-1.091.136

3.480.452

99.615

0

99.615

228.226

358.400

0

-30.559

-29.680

-696.110

25.986.494

0

25.986.494

4.320.451

15.019.884

15.287.061

1.527.370

0

1.527.370

935.011

1.718.079

744.302

11.032

0

11.032

81.351

215.844

1.329.397

0

1.329.397

3.563.116

2.697.746

1.337.712

0

1.337.712

729.920

2.318.127

0

-249.494

30.489.164

0

30.489.164

11.006.139

24.822.140

18.226.130

-1.551.966

2.194.767

0 13.047.360
0
687.619
-123.461

-118.952

0

1.800.474
-234.202
14.061.483

-123.461
398.495
3.059.376

2.7.7. 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 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 en 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
gemaakte voor:

mogelijke renteverhogingen;

verlaging van de gronduitgifteprijs;

verhoging van de inflatie.
Daarbij zijn kleine risico’s (grens € 50.000,-) 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 bijna alle 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, Hart van Reusel en Kleine Hoeven. Door de 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’, moet een weerstandsvermogen worden aangehouden voor de grondexploitaties. De hoogte
hiervan is op basis van de actuele calculaties bepaald op:
De Leeuwerik
Hart van Reusel
Kleine Hoeven
Totaal

€ 100.000
€ 504.000
€ 1.074.000
€ 1.678.000

Voor het plan Kleine Hoeven was in het kader van de jaarrekening 2017 het weerstandsvermogen
berekend op een bedrag van € 266.000,-. In de berekening van het weerstandsvermogen over 2017
was naast het risico van prijsverlaging en inflatie ook het risico voor vertraagde gronduitgifte
meegenomen. Door de lage rentestand is een vertraging in uitgifte een te verwaarlozen risico
geworden. Voor Kleine Hoeven was in het kader van de jaarrekening 2017 het renterisico niet
meegenomen. Een lage stand van de rente (0,94% jaarrekening 2018) brengt met zich mee dat de
kans zich eerder voordoet dat de rente weer gaat stijgen. Om die reden is in de bepaling van het
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weerstandsvermogen het risico van een rentestijging meegenomen. Om die reden is het
weerstandsvermogen voor Kleine Hoeven verhoogd van € 266.000,- naar € 1.074.000,-.
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3.

Programma’s

Programma 0: Bestuur en ondersteuning
0.1.
Bestuur
Onderwerp
uit coalitieprogramma






Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?







Wat hebben we ervoor
gedaan?








Een fusie met andere gemeenten is voor ons geen oplossing voor
de vragen die nu op ons af komen. Wij staan voor een bestuur dat
weet wat er leeft in de gemeenschap. We willen korte lijnen met
onze inwoners. Samenwerking met andere gemeenten is van
groot belang. Het uitgangspunt moet steeds zijn dat deze
samenwerking niet leidt tot een afstandelijke organisatie. We
streven naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent en
waar de gemeenteraad bereikbaar is.
We versterken onze uitvoeringskracht door een vergaande
samenwerking met één of meerdere Kempengemeenten. Een
ambtelijke fusie is daarbij een stip op de horizon.
Omdat we een grensgemeente zijn, is het van belang om samen
te werken met onze buurgemeenten in België. Er zijn ook daar
gemeenschappelijke belangen, zoals infrastructuur, milieu en
natuur.
We streven naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent
en waar de gemeenteraad bereikbaar is. Dit vergt een flexibele/
dynamische ambtelijke organisatie die meedenkt en uitgaat van
kansen en van mogelijkheden.
Vanuit eigen kracht en beperkingen de samenwerking verder
opzoeken.
Verbetering van de dienstverlening.
Lokaal houden wat lokaal kan.
Een proactieve rol van de ambtelijke organisatie, die anticipeert
op vragen van ondernemers en ideeën stimuleert.
Medio september hebben de raden van de Kempengemeenten
opdracht gegeven om een Strategische Agenda op te stellen.
Onder begeleiding van Pieter van Geel is een ambtelijke
werkgroep hiermee aan de slag gegaan. In deze agenda komen
thema’s te staan die het kempisch profiel benadrukken. De
Kempenagenda gaat over een periode van vier jaar en zal medio
december 2019 aan de raad ter besluitvorming worden
voorgelegd.
De raad heeft eerder besloten voornemens te zijn om te fuseren
met twee of meer Kempengemeenten. Dit is besloten naar
aanleiding van een opdracht van de provincie. In afwijking van
eerdere brieven heeft Gedeputeerde Staten (GS) begin december
2018 besloten af te zien van een gedwongen fusie. In deze brief
heeft GS wel enkele voorwaarden aan de strategische agenda
gesteld.
Behoudens Vrijetijdseconomie (VTE) en rampenbestrijding is er
nog geen gestructureerde overlegvorm met België.
De werkgroep dienstverlening heeft via het inwonerspanel
onderzoek gedaan naar wat onze inwoners vinden van de
dienstverlening van onze gemeente. Op basis hiervan wordt in
samenwerking met de gemeente Eersel een visie op
dienstverlening opgesteld en gaan we van daaruit bekijken welke
acties we gaan ondernemen om de dienstverlening verder te
verbeteren.
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0.2.
Burgerzaken
Onderwerp
uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?

Wat hebben we ervoor
gedaan?



Niet specifiek beschreven.



Een actuele en juiste registratie van persoonsgegevens in de
basisregistratie personen. Hierdoor kan de gehele overheid
gebruik maken van de juiste gegevens over onze burgers.
Gemeenteraadsverkiezingen.
Implementatie i-burgerzaken.
Een actuele en juiste registratie van persoonsgegevens is een
continu proces. In december 2018 heeft een audit plaatsgevonden
op de kwaliteit van de persoonslijsten en de inrichting, werking,
beveiliging alsmede de verwerking van gegevens in de
basisregistratie personen (BRP). Beide audits zijn met goed
gevolg afgesloten.
De gemeenteraadsverkiezingen zijn goed verlopen met een
opkomstpercentage van 51,03%.
I-Burgerzaken is geïmplementeerd. Burgers kunnen digitaal
aangifte doen van geboorte, een verhuizing doorgeven, een
melding maken van voorgenomen huwelijk of een uittreksel BRP
opvragen.








0.3.
Beheer overige gebouwen en gronden
Onderwerp
 Niet specifiek beschreven.
uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,
 Niet specifiek beschreven.
wat is de doelstelling, de
visie?
Wat hebben we ervoor
 Er zijn overeenkomsten gesloten met partijen voor het
gedaan?
beschikbaar stellen van grond/gebouwen voor het plaatsen van
antennes tegen vergoeding.

0.4.
Overhead
Onderwerp
uit coalitieprogramma







Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?





Dienstverlening en informatievoorziening moeten snel en
gemakkelijk toegankelijk zijn. De gemeente moet zich als
dienstverlener opstellen.
Niet iedereen maakt gebruik van het internet, dus zorgen we
ervoor dat de gemeente toegankelijk blijft via de telefoon of door
een bezoek aan de balie.
De digitale informatie en dienstverlening van onze gemeente
moet gemakkelijk vindbaar zijn.
De gemeente heeft zijn burgeradministratie op orde. Het één keer
aanleveren van persoonlijke gegevens moet voldoende zijn.
Dienstverlening moet dicht bij huis zijn. De eigen gemeente blijft
herkenbaar als aanspreekpunt.
Als gemeente willen we duidelijk, betrouwbaar en transparant zijn.
We willen een optimale kwaliteit van dienstverlening garanderen
naar inwoners en bedrijven, waarbij de informatievoorziening
eenvoudig en snel toegankelijk is.
In de interactie tussen gemeente, inwoners en
belangengroeperingen veranderen de rollen. De gemeente is
steeds minder initiator en bepaler, maar faciliteert meer. Dit komt
tot uiting op alle terreinen waarop de gemeente actief is. Een
goede communicatieondersteuning is daarbij nodig om te zorgen
dat alle betrokkenen, zowel intern als extern, zo goed mogelijk
hun nieuwe rol kunnen vervullen.

47

Wat hebben we ervoor
gedaan?

Overige informatie



We zijn kritisch op ons niveau van dienstverlening en continu
bezig om de dienstverlening te verbeteren, zowel intern als
extern. Sociale media spelen een belangrijke rol bij webcare en
informatievoorziening. De tool OBI4wan werd verder
geoptimaliseerd, waardoor diverse social mediakanalen nog beter
ingezet werden.
 In 2018 is via het inwonerspanel een onderzoek gedaan naar de
waardering van de burgers voor de gemeentelijke communicatie.
Hieruit is gebleken dat veel inwoners grote waarde hechten aan
offline communicatiemiddelen (zoals D’n Uitkijk). De gemeente
ziet daarom af van een versnelde afbouw van offline
communicatie, terwijl een verdere groei naar digitale
communicatie onverminderd doorgaat.
 Intern zijn we bezig geweest met de verdere uitrol van het digitale
archiefsysteem MyCorsa Nxt. Inmiddels hebben alle
medewerkers een opleiding gehad en werkt iedereen nu op
dezelfde manier in dit systeem. Hierdoor kan makkelijker
samengewerkt worden, makkelijker werk van elkaar overgenomen
worden en is sneller inzichtelijk hoe ver een dossier gevorderd is.
 Daarnaast hebben we in het kader van de AVG (Algemene
Verordening Gegevensbescherming) verschillende procedures en
privacyverklaringen opgesteld, welke ook op de website
gepubliceerd zijn. Zo is voor inwoners inzichtelijk hoe wij omgaan
met hun persoonsgegevens en wat hierin hun rechten zijn.
Overheadkosten zijn kosten die samenhangen met de sturing en
ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Daaronder vallen:
 financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
 personeel en organisatie;
 de gemeentesecretaris;
 inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
 juridische zaken;
 communicatie;
 bestuurszaken en bestuursondersteuning;
 informatievoorziening en automatisering;
 facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
 informatiebeheer;
 managementondersteuning primair proces.
De overheadkosten worden via bepaalde verdeelsleutels toegerekend aan
de producten, maar worden centraal verantwoord in dit
programma/taakveld. Overheadkosten mogen nog wel toegerekend
worden aan producten, waar tarieven tegenover staan (leges,
afvalstoffen- en rioolheffing), zodat deze in de tarieven worden
meegerekend, maar worden niet meer op die producten geraamd en
geboekt. Op grondexploitaties mogen nog wel overheadkosten worden
geboekt als uitgavepost met een tegenboeking van een negatieve
uitgavepost op het taakveld “overhead”.
De wijze waarop de extracomptabele toerekening plaatsvindt is geregeld
in de “Financiële Verordening” (vastgesteld 11 juli 2017).
In de begroting 2018 is het overheadtarief op basis van de beschreven
methode bepaald op € 70,33 per uur. Dit overheadtarief is in 2018 overal
toegepast.
De werkelijke overheadkosten over 2018 kunnen als volgt worden
gespecificeerd:

48

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

0.5.
Treasury
Onderwerp
uit coalitieprogramma
Wat willen we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?

Salariskosten
Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling
Inhuur en uitleen (per saldo)
Diensten door derden
Overige personeelskosten
Afschrijving
Advieskosten
Energie
Mutatie voorzieningen
Onderhoudskosten
Opleidingskosten
Communicatiekosten
Aankoop goederen
Overige

1.455.435
1.208.200
521.033
201.286
111.334
108.979
102.820
71.821
70.033
64.033
52.647
51.643
51.579
235.562
4.306.405



Niet specifiek beschreven.



Het tijdig aantrekken van voldoende financiële 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).
We voorkomen overschrijdingen van de kasgeldlimiet door tijdig
geldleningen op te nemen.
We zetten overtollige middelen uit bij de schatkist.
We voeren de overige werkzaamheden voortvloeiend uit het
Treasurystatuut 2015 en het Uitvoeringsbesluit treasury 2015 uit.
In 2018 is voor € 16,5 miljoen aan geldleningen afgesloten. Dit
was met name voor de herfinanciering van afgeloste leningen. De
omvang van de portefeuille is afgenomen van € 28,3 miljoen naar
€ 26,5 miljoen.
De wijze waarop de rentepercentages (1,5% producten en 1%
grondexploitaties) zijn berekend, is beschreven in paragraaf 2.4
Financiering.





Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?



Wat hebben we ervoor
gedaan?






Overige informatie

0.6.
OZB
Onderwerp
uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?
Wat hebben we ervoor
gedaan?

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€





Lokale lasten laag houden.
De OZB niet meer verhogen dan noodzakelijk is.
Lokale lasten laag houden door, zo mogelijk, uitsluitend
inflatiecorrectie toe te passen.



Bij het berekenen van de tarieven is niet meer dan de
inflatiecorrectie toegepast.
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0.7.
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Onderwerp
 Kortingen op geoormerkte Rijksbudgetten toerekenen naar onze
uit coalitieprogramma
gemeentelijke budgetten.
Wat wilden we bereiken,
 De algemene uitkering wordt nauwkeurig berekend met behulp
wat is de doelstelling, de
van een abonnement op een systeem dat daarvoor speciaal is
visie?
ontworpen door deskundigen op het gebied van het
gemeentefonds.
Wat hebben we ervoor
 In verband met het regeerakkoord en de daaruit voortvloeiende
gedaan?
afspraken is er in 2018 een extra circulaire inzake de algemene
uitkering verschenen (maartcirculaire), welke is doorgerekend ten
behoeve van de Perspectiefnota. Het invlechten van een groot
deel van de integratie-uitkering Sociaal Domein in de algemene
uitkering heeft voor extra werkzaamheden gezorgd en voor extra
dynamiek in de ramingen omdat aanvankelijk met de nodige
stelposten moest worden gerekend.

0.8.
Overige baten en lasten
Onderwerp

uit coalitieprogramma





Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?




Wat hebben we ervoor
gedaan?



0.9.
Vennootschapsbelasting
Onderwerp

uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,

wat is de doelstelling, de
visie?
Wat hebben we ervoor

gedaan?

Uitgaan van een sluitende (meerjaren)begroting.
Verdere invulling geven aan het project Vernieuwen, Ombuigen
en Bezuinigen (VOB), in samenspraak met onze inwoners,
vertegenwoordigd in de diverse geledingen.
Inhuur van externe bureaus nauwkeurig blijven volgen. De
structurele formatie moet aansluiten bij de activiteiten op de
diverse taakgebieden.
Beter inzicht in de kosten van personeel en inhuur door middel
van urenregistratie bij projecten.
Investeren in preventie, financiële middelen hiervoor onttrekken
uit invoerings- en programmakosten.
Verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld en daarbij onze
inwoners meer betrekken.
Een sluitende (meerjaren)begroting.
Het aanschaffen van een klok- en tijdregistratiesysteem dat
rekening houdt met het nieuwe werken (tijd- en
plaatsonafhankelijk) en gebruiksvriendelijk is.
Omdat de begroting 2019-2022 niet voor alle jaren sluitend was,
is in opdracht van de raad eind 2018 gestart met een nieuw
bezuinigingstraject. Dat traject is in april gestopt vanwege het
toen bekend geworden voordelige jaarrekeningsaldo. Bij de
opstelling van de begroting 2020-2023 zal het sluitend zijn van
alle jaarschijven opnieuw het uitgangspunt zijn.

Niet specifiek beschreven.
Voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de Vpb.

Voor het onderdeel grondexploitatie is bij de uitwerking van de
Vennootschapsbelasting (Vpb)-plicht voor gemeenten de
afbakening van het begrip grondexploitaties en de kosten die
hieraan worden toegerekend lang onduidelijk geweest.
Op basis van de huidige gegevens is onze gemeente op dit
moment niet Vpb-plichtig voor de grondexploitaties omdat er voor
het totaal aan grondexploitaties geen winst gemaakt wordt. Dit is
afgestemd met de Belastingdienst.
De winstgevendheid van de grondexploitaties als geheel zal
voortdurend moeten worden bezien, want de kans bestaat dat
parameters dusdanig veranderen (in positieve zin) dat daarmee
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wel Vpb-plicht kan gaan ontstaan.
Er rest nog één onderdeel waarvoor nog onduidelijk is of daarvoor
een Vpb-plicht zal bestaan. Dat betreft de inzameling van
afvalstoffen die geld opleveren. Concreet gaat het dan om de
opbrengst van PMD-afval. Onlangs zijn op dit onderdeel landelijke
richtlijnen vastgesteld. Wat deze precies voor onze gemeente
betekenen, moet nog bekeken en doorgerekend worden.

Beleidsindicatoren
Naam Indicator
Formatie
Bezetting
Apparaatskosten
Externe inhuur

Jaarrekening 2017
Onze gemeente
Gemeente < 25.000 inw.
Gegevens niet beschikbaar
5,74 (in 2017)
Gegevens niet beschikbaar
4,77 (in 2017)
Gegevens niet beschikbaar
535 (in 2017)
Gegevens niet beschikbaar
22,6% (in 2017)

Overhead

14,1% (in 2017)

Gegevens niet beschikbaar

Jaarrekening 2018
Onze gemeente
Gemeente < 25.000 inw.
Gegevens niet beschikbaar
5,94 (in 2018)
Gegevens niet beschikbaar
4,71 (in 2018)
Gegevens niet beschikbaar
544 (in 2018)
Gegevens niet beschikbaar
25,6% (in 2018)
10,8% (in 2018)

Gegevens niet beschikbaar

Eenheid
Fte per 1.000 inwoners.
Fte per 1.000 inwoners.
Kosten per inwoner in €.
Kosten als % van totale loonsom + totale
kosten inhuur externen.
% van totale lasten.

Wat heeft het gekost?
Overzicht per product:
Totaal per product

Rekening
2017
Saldo

Begroting 2018
(incl. begrotingsw ijzigingen)
Uitgaven
Inkom sten
Saldo

Rekening 2018
Uitgaven

Inkom sten

Saldo

Begroot vs
w erkelijk
Saldo

(bedragen x € 1.000)
0.1 Bestuur
0.2 Burgerzaken
0.3 Beheer overige gebouw en en gronden
0.4 Overhead
0.5 Treasury
0.6 OZB
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen
gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten
0.9 Vennootschapsbelasting
Totaal
0.10 Mutatie reserves
Saldo program m a na bestem m ing

-1.127
-40
54
-4.299
375
2.299
16.694

-854
-312
-1
-4.664
-295
-160
-7

1
211
3
287
1.042
2.509
17.426

-853
-101
2
-4.377
747
2.349
17.419

-1.008
-267
-1
-4.030
416
-156
-181

339
221
15
93
87
2.514
17.878

-669
-46
14
-3.937
503
2.358
17.697

184
55
12
440
-244
9
278

0
0
13.956
375
14.331

-50
-1
-6.344
-5.387
-11.731

0
0
21.479
1.035
22.514

-50
-1
15.135
-4.352
10.783

0
0
-5.227
-6.144
-11.371

0
0
21.147
1.796
22.943

0
0
15.920
-4.348
11.572

50
1
785
4
789

Programma 0 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 789.000. Hieronder
volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van
bovenstaande tabel.
0.1 Bestuur (€ 184.000 voordelig)
Dit product bestaat uit de volgende zes onderdelen: raad en raadcommissies, burgemeesters en
wethouders, representatie, bestuurlijke organisatie, bestuurlijke samenwerking en
raadsondersteuning. Op dit product is een voordelig resultaat van € 184.000 gerealiseerd.
In 2018 is de vergoeding voor raadsleden van kleine gemeenten verhoogd. Deze verhoging was nog
niet verwerkt in de begroting. Met name daardoor zijn de werkelijke kosten voor dit onderdeel € 52.000
hoger dan verwacht.
De werkelijke kosten voor het onderdeel burgemeesters en wethouders zijn € 222.000 lager dan
begroot door: vrijval voorziening APPA (€ 325.000 voordeel) en dotatie voorziening wachtgeld
personeel en bestuur (€ 149.000 nadeel) op basis van actuele berekeningen voor die voorzieningen
en voorts door lagere salariskosten (€ 51.000 voordeel). Gelet op het persoonlijke karakter wordt dit
niet verder toegelicht.
Omschrijving
Verhoging vergoeding raadsleden kleine gemeenten
Vrijval voorziening APPA
Dotatie voorziening wachtgeld personeel en bestuur
Salariskosten burgemeester en wethouders
Diverse kleine verschillen

Bedrag
€
52.000€
325.000
€
149.000€
51.000
€
9.000
€
184.000

V/N
N
V
N
V
V

0.2 Burgerzaken (€ 55.000 voordelig)
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Op het onderdeel Burgerlijke Stand is een voordeel behaald van € 34.000, vooral als gevolg van
lagere salariskosten. De diverse kosten van verkiezingen waren € 9.000 lager dan geraamd. Voor
rijbewijzen is € 3.000 meer aan leges ontvangen. Diverse overige lasten en baten vielen € 9.000
voordeliger uit.
Omschrijving
Salariskosten burgerlijke stand
Kosten verkiezingen
Opbrengst leges rijbewijzen
Diverse kleine verschillen

Bedrag
€
34.000
€
9.000
€
3.000
€
9.000
€
55.000

V/N
V
V
V
V

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden (€ 12.000 voordelig)
De inkomsten uit vergoedingen voor het gebruik van gemeentelijke gebouwen en gronden zijn hoger
dan geraamd. Het betreft bijvoorbeeld vergoedingen voor het plaatsen van antennes en gebruik van
gemeentegrond voor de plaatsing van een geldautomaat.
Omschrijving
Vergoeding voor (antenne)masten

Bedrag
€
12.000
€
12.000

V/N
V

0.4 Overhead (€ 440.000 voordelig)
De kosten van overhead vallen € 440.000 voordeliger uit dan geraamd was. Overheadkosten hebben
betrekking op allerlei organisatie brede ondersteunende diensten.
Omschrijving
Salarissen en inhuur
Externe kosten inhaal achterstand bestemmingsplannen (teamplan MRO)
Budget Samen Doen
Opleidingskosten algemeen
Verhuur ruimtes in gemeentehuis
Bijdrage GRSK (SSC, P&O en gegevensbeheer)
Overige kosten automatisering
Overige kosten VTH
Goederen en diensten Interne Dienstverlening
Brandstofkosten ruimtelijk beheer
Reis- en verblijfkosten
Ontvangen subsidies vanit A&O-fonds (i.v.m. ambassadeurs en teamplan RO)
Opleidingskosten OR
Diverse kleinere verschillen

Bedrag
€
73.000
€
127.000
€
30.000
€
46.000
€
21.000
€
54.000
€
23.000
€
8.000
€
9.000
€
6.000
€
6.000
€
9.000
€
6.000
€
22.000
€
440.000

V/N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Wij merken op dat de voordelen ad € 127.000 inzake de achterstanden bestemmingsplannen
teamplan RO en ad € 30.000 inzake budget Samen Doen, verwerkt zijn in het verzoek om
overheveling als onderdeel van de resultaatbestemming van deze jaarrekening.
0.5 Treasury (€ 244.000 nadelig)
De betaalde rente op geldleningen was € 31.000 lager dan geraamd. De doorberekende rente aan
producten was € € 284.000 lager dan geraamd (daar staan op alle producten tezamen ook lagere
kapitaallasten tegenover). Het ontvangen dividend van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) was
€ 8.000 hoger dan geraamd.
Omschrijving
Betaalde rente
Toegerekende rente
Dividend BNG
Diverse kleine verschillen

Bedrag
€
31.000
€
284.000€
8.000
€
1.000€
246.000-

V/N
V
N
V
N
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0.6 OZB (€ 9.000 voordelig)
Er is sprake geweest van iets lagere kosten en iets hogere opbrengsten. Per saldo geeft dit een
voordeel van € 9.000.
Omschrijving
Diverse kleine verschillen

Bedrag
€
9.000
€
9.000

V/N
V

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (€ 278.000 voordelig)
Over voorgaande jaren is nog € 52.000 ontvangen. Over 2018 viel de uitkering € 226.000 hoger uit,
vooral als gevolg van mutaties in de decembercirculaire 2018, waarin onder meer compensatie is
verstrekt voor de hogere raadsvergoedingen en een uitkering is verstrekt van € 75.000 vanwege
“pilots woningmarkt” (vakantieparken, arbeidsmigranten e.d.).
Omschrijving
Verrekening over voorgaande jaren
Hogere uitkering 2018

Bedrag
€
52.000
€
226.000
€
278.000

V/N
V
V

0.8 Overige baten en lasten (€ 50.000 voordelig)
Dit betreft de stelpost onvoorziene uitgaven, waarop in 2018 geen beroep is gedaan.
0.9 Vennootschapsbelasting (€ 1.000 voordelig)
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.
0.10 Mutatie reserves (€ 4.000 voordelig)
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.

Overzicht per kostensoort:
Saldo per kostensoort
(bedragen x € 1.000)
11 Salarissen en sociale lasten (U)
21 Belastingen (U)
221 Belastingen op producenten (I)
222 Belastingen op huishoudens (I)
32 Duurzame goederen (U)
351 Inhuur personeel (U)
352 Uitgeleend personeel (I)
36 Huren (I)
37 Leges en andere rechten (I)
38 Overige goederen en diensten (U en I)
42 Subsidies (U)
431 Bijdrage aan / van het Rijk (U en I)
432 Bijdrage aan / van gemeente (I)
433 Bijdrage aan / van gemeenschappelijke regeling (U en I)
436 Bijdrage aan / van overige overheden (U)
438 Bijdrage aan / van overige instelling en personen (U)
51 Rente (U en I)
52 Dividenden en w insten (I)
71 Mutaties reserves (U en I)
72 Mutaties voorzieningen (U)
73 Afschrijvingen (U)
74 Toegerekende reële en bespaarde rente (U en I)
75 Overige verrekeningen (U)
Totaal uitgaven / inkom sten

Begroot
Begroot
Werkelijke
Werkelijke
uitgaven
inkom sten
uitgaven
inkom sten
2018
2018
2018
2018
-2.454
0
-2.402
0
-14
0
-12
0
0
897
0
904
0
1.590
0
1.587
0
0
-12
0
-641
0
-538
0
0
0
0
1
0
9
0
30
0
215
0
229
-1.303
23
-1.049
37
0
0
0
0
-78
17.427
-257
17.886
0
15
-17
20
-1.256
16
-1.183
23
0
0
-8
1
-36
0
-37
9
-233
10
-202
10
0
78
0
85
-5.387
1.035
-6.144
1.796
-70
0
-232
325
-151
0
-162
0
-108
964
649
0
0
235
235
-11.731
22.514
-11.371
22.943

Saldo

52
2
7
-3
-12
103
1
21
14
268
0
280
-12
80
-7
8
31
7
4
163
-11
-207
0
789
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Programma 1: Veiligheid
1.1.
Crisisbeheersing en brandweer
Onderwerp

Niet specifiek beschreven.
uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,

Een gemeente met veel aandacht voor brandveiligheid in de
wat is de doelstelling, de
preventieve fase.
visie?

Een bevolking die zelfredzaam is in het geval van brand, rampen
en andere incidenten, omdat vooral de eerste momenten na een
onverwachte gebeurtenis cruciaal zijn.

Voldoen aan de landelijke en regionaal vastgestelde normen voor
brandweerzorg.

Een organisatie die slagvaardig kan optreden bij een ramp- of
crisissituatie.
Wat hebben we ervoor

Brandveiligheid is primair een taak van de Veiligheidsregio
gedaan?
(VRBZO). Samen met de VRBZO zet de gemeente zich in om het
bewustzijn te vergroten. Onder meer door lespakketten aan te
bieden voor basisonderwijs en WMO-consulenten te trainen om
brandonveilige situaties te herkennen. Verder heeft de gemeente
een calamiteitenroute en -uitrit aangelegd bij het gemeentelijke
evenemententerrein De Wilgenspot.

De bevolking is zelfredzaam mede door landelijke inzet zoals
NL-Alert en het aanbieden van AED- trainingen.

De landelijke en regionale normen voor brandweerzorg.

Onze organisatie is geoefend om op te treden bij een ramp- of
crisis.

1.2.
Openbare orde en veiligheid
Onderwerp

In alle kernen buurtpreventieprojecten en het politiekeurmerk Veilig
uit coalitieprogramma
Wonen introduceren en stimuleren.

De (openbare) publieksgebouwen moeten brandveilig zijn;
handhaving is hierbij een prioriteit.
Wat wilden we bereiken,

Stimuleren van initiatieven op het gebied van Veilig Wonen (onder
wat is de doelstelling, de
andere informatieavonden) via de buurtpreventieprojecten.
visie?

Bestaand beleid ten aanzien van brandveiligheid wordt
gecontinueerd.
Wat hebben we ervoor

Er zijn buurtpreventieprojecten in alle kernen. Hulsel heeft een
gedaan?
dekking van 100%, Lage Mierde 90%, Reusel 90% en Hooge
Mierde 50%.

De gemeente heeft in samenwerking met de 8 gemeenten van het
basisteam een nieuw veiligheidsbeleid opgesteld. Dit beleid is
begin 2019 vastgesteld en gaat uit van 6 geprioriteerde thema’s.

Beleidsindicatoren
Naam Indicator
Verwijzingen Halt
Winkeldiefstallen
Geweldsmisdrijven
Diefstallen uit woning
Vernielingen en beschadigingen (in de
openbare ruimte)

Jaarrekening 2017
Onze gemeente
Gemeente < 25.000 inw.
180 (in 2017)
113 (in 2017)
0,7 (in 2017)*
4,3 (in 2017)
2,0 (in 2017)
2,2 (in 2017)*

0,7 (in 2017)
3,1 (in 2017)*
2,2 (in 2017)
4,2 (in 2017)*

Jaarrekening 2018
Onze gemeente
Gemeente < 25.000 inw.
Gegevens 2018 niet
beschikbaar

Gegevens 2018 niet
beschikbaar

1,2 (in 2018)
3,5 (in 2018)
1,5 (in 2018)
2,7 (in 2018)

0,6 (in 2018)
2,9 (in 2018)
2,1 (in 2018)
3,6 (in 2018)

Eenheid
Verwijzigingen Halt per 10.000 inwoners van
12-17 jaar.
Aantal per 1.000 inwoners.
Aantal per 1.000 inwoners.
Aantal per 1.000 inwoners.
Aantal per 1.000 inwoners.

*Getal verschilt en opzichte van de jaarrekening 2017.
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Wat heeft het gekost?
Overzicht per product:
Totaal per product

Rekening
2017
Saldo

Begroting 2018
(incl. begrotingsw ijzigingen)
Uitgaven
Inkom sten
Saldo

Rekening 2018
Uitgaven

Inkom sten

Saldo

Begroot vs
w erkelijk
Saldo

(bedragen x € 1.000)
1.1 Crisisbeheersing en brandw eer
1.2 Openbare orde en veiligheid
Totaal

-726
-339
-1.065

-830
-412
-1.242

30
24
54

-800
-388
-1.188

-822
-399
-1.221

35
26
61

-787
-373
-1.160

13
15
28

Programma 1 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 28.000. Hieronder volgt
een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van
bovenstaande tabel.
1.1 Crisisbeheersing en brandweer (€ 13.000 voordelig)
Het product crisisbeheersing en brandweer bestaat uit twee onderdelen: brandweerzorg en
rampenbestrijding.
Op het onderdeel brandweerzorg bedraagt het voordeel € 8.000 en dat word vooral veroorzaakt
doordat de kapitaallasten € 4.000 voordeliger uitvallen dan geraamd. Tevens is een niet geraamde
piketvergoeding van € 4.000 ontvangen.
Het onderdeel rampenbestrijding heeft een voordeel van € 5.000 en dit wordt vooral veroorzaakt
doordat het opleidingsbudget niet volledig is benut (€ 3.000 voordeel).
Omschrijving
Brandweerzorg kapitaallasten
Ontvangen piketvergoeding
Opleidingsbudget rampenbestrijding
Diverse kleine verschillen

Bedrag
€
4.000
€
4.000
€
3.000
€
2.000
€
13.000

V/N
V
V
V
V
V

1.2 Openbare orde en veiligheid (€ 15.000 voordelig)
Onder dit product vallen de onderdelen Handhaving (€ 13.000 voordeel), Openbare orde en veiligheid
(€ 10.000 nadeel) en Bijzondere wetten (€ 12.000 voordeel).
In het kader van handhaving is in 2018 minder (juridisch) advies nodig geweest (€ 10.000 voordeel).
Dit verschilt per jaar en per casus. Tegelijk zien we dat de afdeling VTH juridisch op orde is en in
beginsel daar de juridische deskundigheid aanwezig is om handhavingskwesties te kunnen
afhandelen. Voor 2019 is voorgesteld om dit budget naar beneden bij te stellen.
Het nadeel op Openbare orde en veiligheid is veroorzaakt doordat er een calamiteiteninrit op de N269
Tilburg-Reusel is gerealiseerd.
Op het onderdeel Bijzondere wetten is € 5.000 meer aan leges ontvangen dan geraamd. Hieronder
vallen leges voor drank- en horecawet, ontheffing sluitingsuur, ontheffing geluidhinder,
evenementenvergunningen etc. Tevens is er een voordeel € 6.000 op salariskosten.
Omschrijving
Advieskosten handhaving
Aanleg calamiteiteninrit N269
Opbrengst leges bijzondere wetten
Salariskosten bijzondere wetten
Diverse kleine verschillen

Bedrag
V/N
€
10.000
V
€
10.000N
€
5.000
V
€
6.000
V
€
4.000
V
€
15.000
V
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Overzicht per kostensoort:
Saldo per kostensoort
(bedragen x € 1.000)
11 Salarissen en sociale lasten (U)
21 Belastingen (U)
32 Duurzame goederen (U)
36 Huren (I)
37 Leges en andere rechten (I)
38 Overige goederen en diensten (U en I)
433 Bijdrage aan / van gemeenschappelijke regeling (U en I)
438 Bijdrage aan / van overige instelling en personen (U en I)
72 Mutaties voorzieningen (U)
73 Afschrijvingen (U)
74 Toegerekende reële en bespaarde rente (U)
Totaal uitgaven / inkom sten

Begroot
Begroot
Werkelijke
Werkelijke
uitgaven
inkom sten
uitgaven
inkom sten
2018
2018
2018
2018
-88
0
-84
0
-1
0
-1
0
0
0
0
0
0
30
0
31
0
9
0
14
-75
0
-68
-1
-1.039
0
-1.022
4
-11
15
-12
13
-7
0
-17
0
-12
0
-14
0
-9
0
-3
0
-1.242
54
-1.221
61

Saldo

4
0
0
1
5
6
21
-3
-10
-2
6
28
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Programma 2: Verkeer en vervoer
2.1.
Verkeer en vervoer
Onderwerp
uit coalitieprogramma











Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?





Wat hebben we ervoor
gedaan?





De openbare ruimte moet zo ingericht worden dat deze uitnodigt
tot spel en bewegen.
In nauwe samenspraak met de betrokken ondernemers
stimuleren we dat vracht- en landbouwverkeer minder door de
dorpskernen gaat.
We zorgen voor kwalitatief goede voet- en fietspaden en hebben
hierbij extra aandacht voor inwoners met een beperking. We gaan
voor een veilige infrastructuur binnen onze gemeente, zodat alle
verkeersdeelnemers goed beschermd worden.
Alternatieve routes moeten duidelijker worden aangegeven.
Hierbij zorgen we ervoor dat lokale wegen goed aansluiten op het
provinciale en rijkswegennet.
Een goede en leefbare woonomgeving creëren.
De verblijfsgebieden toegankelijk en aantrekkelijk houden.
We gaan voor een veilige infrastructuur binnen onze gemeente,
zodat alle verkeersdeelnemers goed beschermd worden.
Op dit moment is de verkeersveiligheid niet optimaal, omdat
vracht- en landbouwverkeer door de dorpskernen rijdt. Deze
problematiek wordt in het te actualiseren Gemeentelijk
Verkeerscirculatie Verkeersplan (GVVP) als speerpunt
meegenomen.
Er zijn reconstructies en onderhoudsmaatregelen uitgevoerd en in
voorbereiding waarbij aandacht is voor spel en bewegen en voor
mensen met een beperking.
De gemeenteraad heeft besloten om een reconstructie uit te
voeren van de Postelsedijk.
De provinciale weg N284 (Turnhoutseweg/Wilhelminalaan) is
overgedragen van de provincie naar de gemeente.
Er is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de
provincie Noord-Brabant en de gemeenten Bladel en Reusel-De
Mierden voor de gezamenlijke aanpak van de N284.

Beleidsindicatoren
Er zijn geen beleidsindicatoren.
Wat heeft het gekost?
Overzicht per product:
Totaal per product

Rekening
2017
Saldo

Begroting 2018
(incl. begrotingsw ijzigingen)
Uitgaven
Inkom sten
Saldo

Rekening 2018
Uitgaven

Inkom sten

Saldo

Begroot vs
w erkelijk
Saldo

(bedragen x € 1.000)
2.1 Verkeer en vervoer
Totaal

-1.133
-1.133

-1.947
-1.947

5.035
5.035

3.088
3.088

-1.451
-1.451

5.093
5.093

3.642
3.642

554
554

Programma 2 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 554.000. Hieronder
volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van
bovenstaande tabel.
2.1 Verkeer en vervoer (€ 554.000 voordelig)
Het product verkeer en vervoer bestaat uit vier onderdelen: onderhoud wegen, straten en pleinen,
openbare verlichting, diverse verkeerszaken en GVVP. Op dit product is een voordelig resultaat van
€ 554.000 gerealiseerd.
De uitvoering van het klein onderhoud wegen bleek op de door ons gewenste termijn niet haalbaar
voor de aannemer(s) (€ 150.000 voordeel). In verband met bezetting in het team heeft de
voorbereiding later plaats gevonden dan gewenst. De uitvoering zal in 2019 plaatsvinden. De
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uitvoering van klein onderhoud is ook opgenomen als over te hevelen bedrag. Tevens is er een
voordeel op kapitaallasten van € 133.000 behaald omdat de investeringen in met name de
Postelsedijk en rehabilitatie van wegen en Postelsedijk achter lopen in de tijd. Ook de salariskosten
laten een voordelig resultaat van € 38.000 zien.
De energiekosten van de openbare verlichting zijn € 9.000 lager dan geraamd. De kapitaallasten zijn
€ 21.000 voordeliger omdat het investeringsniveau iets achter loopt in de tijd.
In 2018 is er slechts een beperkt deel van het budget van het GVVP uitgevoerd (€ 159.000 voordeel).
Structurele zaken startten hierdoor niet in 2018, maar wellicht in 2019. Echter is dit afhankelijk van de
bezuinigingen.
Op diverse verkeerszaken is een voordeel op salariskosten van € 13.000 gerealiseerd. En is er een
niet geraamde BVL subsidie ontvangen van € 22.000.
Omschrijving
Uitvoering klein onderhoud wegen, straten en pleinen
Kapitaallasten wegen, straten en pleinen
Salariskosten wegen, straten en pleinen
Energiekosten openbare verlichting
Kapitaallasten openbare verlichting
GVVP
Salariskosten diverse verkeerszaken
Ontvangen BVL-subsidies
Diverse kleine verschillen

Bedrag
€ 150.000
€ 133.000
€
38.000
€
9.000
€
21.000
€ 159.000
€
13.000
€
22.000
€
9.000
€ 554.000

V/N
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Overzicht per kostensoort:
Saldo per kostensoort
(bedragen x € 1.000)
11 Salarissen en sociale lasten (U)
21 Belastingen (U)
32 Duurzame goederen (U)
351 Inhuur personeel (U)
36 Huren (I)
37 Leges en andere rechten (I)
38 Overige goederen en diensten (U en I)
42 Subsidies (U)
433 Bijdrage aan / van gemeenschappelijke regeling (U en I)
434 Bijdrage aan / van provincie (I)
438 Bijdrage aan / van overige instelling en personen (U en I)
72 Mutaties voorzieningen (U)
73 Afschrijvingen (U)
74 Toegerekende reële en bespaarde rente (U)
Totaal uitgaven / inkom sten

Begroot
Begroot
Werkelijke
Werkelijke
uitgaven
inkom sten
uitgaven
inkom sten
2018
2018
2018
2018
-211
0
-158
0
-19
0
-20
0
-15
0
-12
0
-45
0
-45
0
0
1
0
1
0
26
0
45
-877
0
-599
18
-1
0
-5
0
-1
0
0
0
0
5.007
0
5.029
0
1
0
0
-473
0
-473
0
-211
0
-102
0
-94
0
-37
0
-1.947
5.035
-1.451
5.093

Saldo

53
-1
3
0
0
19
296
-4
1
22
-1
0
109
57
554
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Programma 3: Economie
3.1.
Economische ontwikkeling
Onderwerp
 Onze gemeente haakt proactief in op provinciale en regionale
uit coalitieprogramma
programma’s om de economische sector te versterken.
Wat wilden we bereiken,
 Stimulering van de economische sector/economische groei
wat is de doelstelling, de
waardoor werkgelegenheid wordt behouden en versterkt en het
visie?
ondernemersklimaat wordt versterkt.
 Versterking van de intergemeentelijke samenwerking, waardoor
de economische slagkracht wordt vergroot en gestimuleerd.
 Stimulering van de werkgelegenheid voor diverse doelgroepen,
waarmee onze gemeente haar voorbeeldfunctie neemt.
Wat hebben we ervoor
 Concretisering van de organisatie voor de uitvoering van de visie
gedaan?
Vrijetijdseconomie De Kempen, vastgelegd in een
intentieovereenkomst.
 Overleg regionale detailhandel in de Retailboard.
 Begeleiden lokale ondernemersinitiatieven op het gebied van
horeca en detailhandel.
 Organiseren van werkbezoeken van het college aan
ondernemers.
 Budget vrijgemaakt voor uitvoering van projecten uit de
Kempische Industrie Agenda.
 Discussie gevoerd over de inrichting van de nieuwe
Metropoolregio Eindhoven, waaronder het thema Economie.
 Een programmagroep Economie is opgericht, waarin een triple
Helix samenwerking onder coördinatie van het Huis van de
Brabantse Kempen verder wordt doorontwikkeld.

3.2.
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Onderwerp
 De toekomstige ondernemers op Kleine Hoeven zijn erbij gebaat
uit coalitieprogramma
dat het bedrijventerrein goed bereikbaar is vanuit de A67 en er
goede verbindingen zijn met de regio.
 Komende periode ligt de focus op het faciliteren van potentiële
kopers, acquisitie en bouwwerkzaamheden.
 Naast bereikbaarheid zetten we sterk in op het afstemmen van de
ontwikkelruimte voor bedrijven op Kleine Hoeven en de wensen
van de ondernemers.
 Verder wordt op Kleine Hoeven de komende jaren het Keurmerk
Veilig Ondernemen ingevoerd en wordt onderzocht hoe
parkmanagement vormgegeven kan worden.
 Een goede digitale ontsluiting is voor ondernemers van groot
belang. De gemeente bevordert de aanleg van een
glasvezelnetwerk.
Wat wilden we bereiken,
 Voldoende bedrijven interesseren om zich te vestigen op
wat is de doelstelling, de
bedrijventerrein Kleine Hoeven.
visie?
 Een duurzame en groene inrichting van het nieuwe
bedrijventerrein, aantrekkelijk voor ondernemers, werknemers en
bezoekers.
 Betere infrastructurele verbindingen met de regio realiseren,
zowel op kleine als grotere schaal.
 Het resultaat van Kleine Hoeven stabiel te houden.
Wat hebben we ervoor
 In 2018 is met acht bedrijven een koopovereenkomst gesloten.
gedaan?
 Eind 2018 is 30% van de kavels verkocht en 30% in optie
uitgegeven.
 Het bedrijventerrein is gepromoot via de media en social media.
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Het bedrijventerrein is nagenoeg volledig afgebouwd (woonrijp).
Er is ca. 3,5 hectare nieuw biodivers groen aangeplant op en
rondom het bedrijventerrein. De aanleg is voor 50%
gesubsidieerd door het Interregproject 2B Connect.
Het nieuwe ontsluitingsplan voor de Kleine Hoeven en
bedrijventerrein De Sleutel (Bladel) is in 2018 uitgewerkt en er
zijn vier inrichtingsscenario’s opgesteld.
Op het bedrijventerrein is een glasvezelnetwerk aangelegd voor
een optimale digitale bereikbaarheid.
De begrote omzet uit verkoop van kavels is in 2018 ruimschoots
gerealiseerd.

3.3.
Bedrijfsloket en –regelingen
Onderwerp
 Niet specifiek beschreven.
uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,
 Zorgen voor een vitale weekmarkt met een zo gevarieerd
wat is de doelstelling, de
mogelijk aanbod van producten.
visie?
Wat hebben we ervoor
 Gestart met traject/proces om te onderzoeken of
gedaan?
verzelfstandiging van de warenmarkt tot een toekomstbestendige
markt kan leiden.

3.4.
Economische promotie
Onderwerp

uit coalitieprogramma






Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?




Wat hebben we ervoor
gedaan?








Niet specifiek beschreven.
Recreatie en toerisme zijn belangrijke economische pijlers.
Recreatie en toerisme is een samenspel tussen ondernemers,
waarbij de gemeente meedenkt en faciliteert.
Belangenorganisaties betrekken bij de vorming van nieuw beleid.
Lokale initiatieven worden ondersteund en gefaciliteerd.
Reusel-De Mierden moet zich onderscheiden op basis van hoge
kwaliteit, diversiteit, rendement en bereikbaarheid.
De doorontwikkeling van de bestaande natuurpoorten blijft onze
aandacht houden.
Een kwalitatief goed en gevarieerd toeristisch-recreatief aanbod,
dat goed toegankelijk is en waardoor we meer toeristen en
recreanten kunnen bedienen die ook langer in de gemeente/de
Brabantse Kempen verblijven.
Samenwerking op bovenlokaal niveau waarmee we op grotere
schaal het gebied op de kaart zetten en krachten bundelen.
Begeleiden ondernemersinitiatieven in de Natuurpoorten.
Samenwerking met STIP en subsidie voor STIP ter bevordering
van lokale promotie.
Uitvoering van projecten voor de Visie Vrijetijdseconomie de
Kempen. Zoals een 0-meting, innovatieve fietsroute, meertalige
website en professionele marketing.
Uitvoering project Dodendraad samen met gemeente Ravels ter
herdenking van de Eerste Wereldoorlog.
Vervangen fiets/wandel-panelen.
Opknappen MTB-route en verbinding met Belgische route
gemaakt.
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Beleidsindicatoren
Naam Indicator
Functiemenging

Jaarrekening 2017
Onze gemeente
Gemeente < 25.000 inw.
43,6% (in 2017)*
48% (in 2017)*

Jaarrekening 2018
Onze gemeente
Gemeente < 25.000 inw.
43,3% (in 2018)
48,3% (in 2018)

Vestigingen (van bedrijven)

160,7 (in 2017)*

163,9 (in 2018)

148,7 (in 2017)*

154 (in 2018)

Eenheid
Verhouding tussen banen en woningen en
varieert tussen 0% (alleen wonen) en 100%
(alleen werken).
Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van
15 t/m 64 jaar.

*Getal verschilt en opzichte van de jaarrekening 2017.

Wat heeft het gekost?
Overzicht per product:
Totaal per product

Rekening
2017
Saldo

Begroting 2018
(incl. begrotingsw ijzigingen)
Uitgaven
Inkom sten
Saldo

Rekening 2018
Uitgaven

Inkom sten

Saldo

Begroot vs
w erkelijk
Saldo

(bedragen x € 1.000)
3.1 Economische ontw ikkeling
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen
3.4 Economische promotie
Totaal

-154
-611
8
98
-659

-180
-1.641
-33
-102
-1.956

0
2.577
34
177
2.788

-180
936
1
75
832

-136
-3.173
-34
-203
-3.546

0
5.636
39
351
6.026

-136
2.463
5
148
2.480

44
1.527
4
73
1.648

Programma 3 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 1.648.000. Hieronder
volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van
bovenstaande tabel.
3.1 Economische ontwikkeling (€ 44.000 voordelig)
De bijdragen aan het Huis van de Brabantse Kempen zijn lager uitgevallen dan vooraf is geraamd.
Ook de uitvoering van projecten in het kader van de Kempische Industrie Agenda (KIA) duren langer
dan gepland. Dit geeft een voordeel van € 42.000 ten opzichte van de begroting. In het
vaststellingsbesluit wordt voorgesteld om voor de KIA € 15.000 over te hevelen naar 2019.
Tevens is een subsidiepot van € 2.000 voor economie niet benut.
Omschrijving
Projecten Huis van de Brabantse Kempen en Kemische Industrie Agenda
Subsidiepot economie niet benut

Bedrag
€
42.000
€
2.000
€
44.000

V/N
V
V
V

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 1.527.000 voordelig)
e
In de 1 bestuursrapportage 2018 is de opbrengst uit een verkoop van grond aan het Beleven aan het
Brabants Landschap geraamd. De opbrengsten uit deze grondverkoop zijn echter nog niet ontvangen
en het is de verwachting dat dit in 2019 gebeurt. Dit geeft een nadeel van € 310.000 in 2018. Er is
echter ook grond verkocht aan Burgemeester Willekenslaan, het Hongeren en er heeft een
afwaardering van grond in verband met de ecologische verbindingszone Raamsloop, wat een
voordeel van € 57.000 geeft.
Voor Kleine Hoeven is de verliesvoorziening verlaagd met € 1.783.000 (zie paragraaf Grondbeleid).
Omschrijving
Verkopen agrarische gronden
Kleine Hoeven
Kleine verschillen

Bedrag
V/N
€ 253.000N
€ 1.783.000
V
€
3.000N
€ 1.527.000
V

3.3 Bedrijfsloket en –regelingen (€ 4.000 voordelig)
Binnen dit product vallen de lasten en baten van de weekmarkt, welke per saldo € 4.000 voordeel
oplevert.
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3.4 Economische promotie (€ 73.000 voordelig)
Onder het product economische promotie valt het bevorderen van toerisme in de gemeente, evenals
de baten uit toeristen- en forensenbelasting.
Op het onderdeel bevorderen van toerisme in de gemeente is in 2018 € 38.000 overgehouden. Dit
heeft vooral te maken dat projecten in het kader van Vrijetijdseconomie zijn achtergebleven bij de
planning. In het vaststellingsbesluit wordt voorgesteld om € 29.000 hiervan over te hevelen naar 2019,
zodat de projecten alsnog kunnen worden uitgevoerd. Tevens is de subsidiepot voor toerisme niet
benut en dit geeft een voordeel van € 3.000.
In 2018 zijn de aanslagen voor de forensenbelasting over 2017 en 2018 opgelegd en deze waren
hoger dan geraamd (voordeel van € 20.000). De opbrengsten voor de toeristenbelasting vallen
€ 13.000 hoger uit dan geraamd. De hogere opbrengst komt door het grote aantal arbeidsmigranten
op de vakantieparken.
Omschrijving

Bedrag
€
29.000
€
3.000
€
13.000
€
20.000
€
8.000
€
73.000

Vrijetijdseconomie
Subsidiepot toerisme niet benut
Toeristenbelasting
Forensenbelasting
Kleine verschillen

V/N
V
V
V
V
V
V

Overzicht per kostensoort:
Saldo per kostensoort
(bedragen x € 1.000)
11 Salarissen en sociale lasten (U)
21 Belastingen (U)
221 Belastingen op producenten (I)
222 Belastingen op huishoudens (I)
31 Grond (U en I)
32 Duurzame goederen (U)
33 Pachten (I)
351 Inhuur personeel (U)
36 Huren (I)
37 Leges en andere rechten (I)
38 Overige goederen en diensten (U en I)
42 Subsidies (U)
433 Bijdrage aan / van gemeenschappelijke regeling (U en I)
436 Bijdrage aan / van overige overheden (U)
448 Kapitaaloverdacht aan / van overige instellingen (U)
72 Mutaties voorzieningen (U)
73 Afschrijvingen (U)
74 Toegerekende reële en bespaarde rente (U)
75 Overige verrekeningen
Totaal uitgaven / inkom sten

Begroot
Begroot
Werkelijke
Werkelijke
uitgaven
inkom sten
uitgaven
inkom sten
2018
2018
2018
2018
-159
0
-117
0
-12
0
-15
0
0
152
0
305
0
25
0
45
-760
2.400
-267
3.629
-184
0
-984
0
0
171
0
185
0
0
-12
0
0
3
0
3
0
37
0
42
-107
0
-63
34
-25
0
-20
0
-73
0
-78
0
-78
0
-35
0
-1
-2
-278
-277
-1.956

0
0
0
0
2.788

-141
-2
-275
-1.537
-3.546

1.783
0
0
0
6.026

Saldo

42
-3
153
20
1.722
-800
14
-12
0
5
78
5
-5
43
0
1.643
0
3
-1.260
1.648
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Programma 4: Onderwijs
4.1.
Openbaar basisonderwijs
Onderwerp

uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,

wat is de doelstelling, de

visie?
Wat hebben we ervoor

gedaan?


4.2.
Onderwijshuisvesting
Onderwerp

uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,

wat is de doelstelling, de
visie?
Wat hebben we ervoor

gedaan?

Niet specifiek beschreven.
Voorzien in voldoende openbaar onderwijs voor de inwoners.
Waarborgen van de continuïteit en de handhaving van het
specifieke karakter van het openbaar onderwijs.
Met basisschool de Klimop hebben we een openbare
basisschool binnen de gemeente.
Er is structureel bestuurlijk en ambtelijk overleg in het Primair
Onderwijs en het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO)
binnen de regio waarin ook het openbaar onderwijs aan de orde
komt.

Niet specifiek beschreven.
Adequate accommodaties voor het basisonderwijs.

Er hebben diverse overleggen plaatsgevonden met Kempenkind
en Nummereen om de afspraken geldend voor de verschillende
scholen te uniformeren. Streven was om dit in 2018 af te ronden.
Dat is niet gelukt, maar we zitten in de laatste fase van het
proces. Daarna worden de nieuwe afspraken vastgelegd in
overeenkomsten.

4.3.
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Onderwerp

Niet specifiek beschreven.
uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,

Alle kinderen in Reusel-De Mierden mogelijkheden bieden om
wat is de doelstelling, de
zich op alle ontwikkelingsgebieden zo optimaal mogelijk te
visie?
ontwikkelen en de doorgaande leerlijn te bevorderen.

Het creëren en vergroten van kansen voor volwassenen die
mede door een (te) laag opleidingsniveau problemen
ondervinden bij het meedoen in de samenleving (laaggeletterde
Nederlanders en niet-inburgeringsplichtige migranten).
Wat hebben we ervoor

In 2018 is uitvoering gegeven aan het beleidsplan brede scholen
gedaan?
2015-2018. Er is tevens tweemaal per jaar een
bredescholenoverleg gevoerd met alle partners.

Per aanvraag voor leerlingenvervoer is gekeken naar de
gezinssituatie en op welke manieren het kind op school kon
komen, waarbij waar mogelijk een beroep werd gedaan op de
zelfredzaamheid van gezinnen.

Er hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden voor
leerlingen binnen het basisonderwijs zoals de nationale
boomplantdag, democracity en het nationale schoolontbijt.

In navolging van het convenant laaggeletterdheid uit 2017 is
binnen de Kempengemeenten gestart met een pilot Digitaalhuis.
In 2018 zijn gesprekken gevoerd of een dergelijke pilot in Reusel
ook uitgevoerd kan worden. Een plan van aanpak wordt hiervoor
nog opgesteld.
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Beleidsindicatoren
Naam Indicator
Absoluut verzuim

Relatief verzuim

Vroegtijdig schoolverlaters zonder
startkwalificatie (vsv-ers)

Jaarrekening 2017
Onze gemeente
Gemeente < 25.000 inw.
0,53 (in 2017)
1,29 (in 2017)

Jaarrekening 2018
Onze gemeente
Gemeente < 25.000 inw.
Gegevens 2018 niet
beschikbaar

Gegevens 2018 niet
beschikbaar

8,00 (in 2017)

18,83 (in 2017)

Gegevens 2018 niet
beschikbaar

Gegevens 2018 niet
beschikbaar

0,8% (in 2016)*

1,3% (in 2016)*

Gegevens 2018 niet
beschikbaar

Gegevens 2018 niet
beschikbaar

Eenheid
Het aantal leerplichtigen dat niet staat
ingeschreven op een school, per 1.000
leerlingen lft 5-18 jaar.
Het aantal leerplichtigen dat wel staat
ingeschreven op een school, maar
ongeoorloofd afwezig is, per 1.000
leerlingen lft 5-18 jaar.
Het percentage van het totaal aantal
leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil
zeggen zonder startkwalificatie, het
onderwijs verlaat.

*Getal verschilt en opzichte van de jaarrekening 2017.

Wat heeft het gekost?
Overzicht per product:
Totaal per product

Rekening
2017
Saldo

Begroting 2018
(incl. begrotingsw ijzigingen)
Uitgaven
Inkom sten
Saldo

Rekening 2018
Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs
w erkelijk
Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000)
4.1 Openbaar basisonderw ijs
4.2 Onderw ijshuisvesting
4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingenzaken
Totaal

-95
-314
-332
-741

-95
-341
-371
-807

0
33
9
42

-95
-308
-362
-765

-96
-337
-603
-1.036

0
22
310
332

-96
-315
-293
-704

-1
-7
69
61

Programma 4 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 61.000. Hieronder volgt
een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van
bovenstaande tabel.
4.1 Openbaar basisonderwijs (€ 1.000 nadelig)
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.
4.2 Onderwijshuisvesting (€ 7.000 nadelig)
Het nadelige verschil wordt vooral veroorzaakt doordat niet alle begrote huurinkomsten zijn ontvangen
(€ 11.000 nadeel). De invordering van huren maakt deel uit van een totaalpakket met afspraken die
met de scholen worden/zijn gemaakt. De besluitvorming hieromtrent vindt in 2019 plaats.
Verder is er een klein voordeel behaald op de onderhoudskosten, want deze vallen € 5.000 lager uit
dan geraamd.
Omschrijving
Huurinkomsten
Onderhoudskosten huisvesting
Diverse verschillen

Bedrag
V/N
€
11.000N
€
5.000
V
€
1.000N
€
7.000N

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (€ 69.000 voordelig)
Dit product bestaat uit het vervoer van kinderen naar speciaal onderwijs, schoolbegeleiding, de
uitvoering van de leerplichtwet en diverse projecten voor het basisonderwijs.
De kosten voor het leerlingenvervoer zijn in 2018 € 53.000 lager uitgevallen dan geraamd. Deze
kosten zijn afhankelijk van de te bezoeken scholen en de combinatiemogelijkheden in vervoer. De
kosten kunnen daardoor in de praktijk redelijk sterk fluctueren. Tevens heeft er een afname van de
kosten plaatsgevonden doordat er van vervoerder is gewisseld en het invoeren van centrale
opstapplaatsen heeft ook tot lagere kosten geleid.
Zowel op schoolbegeleiding als op projecten basisonderwijs is een voordeel van € 8.000 behaald. Dit
komt door een voordeel op salariskosten en omdat het geraamde budget voor projecten ten behoeve
van ontwikkelkansen brede scholen niet volledig is benut.
Omschrijving
Leerlingenvervoer
Schoolbegeleiding
Projecten basisonderwijs

Bedrag
€
53.000
€
8.000
€
8.000
€
69.000

V/N
V
V
V
V
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Overzicht per kostensoort:
Saldo per kostensoort
(bedragen x € 1.000)
11 Salarissen en sociale lasten (U)
21 Belastingen (U)
341 Sociale uitkeringen in natura (U)
36 Huren (I)
38 Overige goederen en diensten (U)
432 Bijdrage aan / van gemeente (I)
438 Bijdrage aan / van overige instelling en personen (U en I)
73 Afschrijvingen (U)
74 Toegerekende reële en bespaarde rente (U)
Totaal uitgaven / inkom sten

Begroot
Begroot
Werkelijke
Werkelijke
uitgaven
inkom sten
uitgaven
inkom sten
2018
2018
2018
2018
-69
0
-61
0
-36
0
-38
0
-204
0
-431
0
0
33
0
22
-195
0
-181
301
0
9
-1
9
-16
0
-38
0
-209
0
-208
0
-78
0
-78
0
-807
42
-1.036
332

Saldo

8
-2
-227
-11
315
-1
-22
1
0
61
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Programma 5: Sport, cultuur en recreatie
5.1.
Sportbeleid en activering
Onderwerp
 Verenigingen zijn een belangrijke partner in een participerende
uit coalitieprogramma
samenleving. Zij zijn een verbindende factor binnen de
samenleving. Door mede vorm te geven aan
samenwerkingsverbanden tussen verenigingen en organisaties
versterken we het (boven)lokale verenigingsleven en worden
nieuwe kansen geboden.
Wat wilden we bereiken,
 Uit oogpunt van gezondheid, vorming, ontplooiing en leefbaarheid
wat is de doelstelling, de
wil onze gemeente het mogelijk maken en bevorderen dat zoveel
visie?
mogelijk inwoners aan enige vorm van sport en/of bewegen doen.
 Een aansluitend en samenhangend sportaanbod bevorderen,
gericht op de verschillende leeftijdsfasen en doelgroepen.
 Het versterken van het (boven)lokale verenigingsleven, waardoor
er nieuwe kansen geboden worden.
Wat hebben we ervoor
 Er is Clicksport voor alle kinderen in de basisschool leeftijd en op
gedaan?
elke school wordt een keer per week een gymles verzorgd door
een gymdocent.
 Onze buurtsportcoach heeft 4 projecten uitgevoerd:
 motorisch remedial teaching;
 (groot)ouder kind gym;
 sporten voor mensen met een beperking;
 fun ludo (sportaanbod voor volwassenen).
Uit de evaluatie blijkt dat deze projecten prima lopen.
 In november 2018 is voor het eerst een sportcafé georganiseerd.
Hierop is positief gereageerd door de deelnemers.

5.2.
Sportaccommodaties
Onderwerp

uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,

wat is de doelstelling, de
visie?


Wat hebben we ervoor
gedaan?




Niet specifiek beschreven.
Kwalitatief goede (buiten)sportaccommodaties die ruimte bieden
aan de sportverenigingen in de gemeente.
Kwalitatief goede (binnen)sportaccommodaties die ruimte bieden
aan de sportverenigingen in de gemeente en aan de scholen voor
het gymonderwijs.
Het sportaccommodatieplan is vastgesteld door de raad.
Jaarlijks vindt overleg plaats met Hestia en De Ster over het
beheer van het Sporthuis Reusel en sportzaal Den Houtert.

5.3.
Cultuurpresentatie, -productie en –participatie
Onderwerp
 Alle kinderen in Reusel-De Mierden de mogelijkheid bieden om
uit coalitieprogramma
kennis te maken met de verschillende disciplines van kunstzinnige
vorming (waaronder ook cultureel erfgoed). Hierdoor kunnen
kinderen hun creatieve kant ontdekken, ontwikkelen en
presenteren.
 We ondersteunen en faciliteren lokale initiatieven op cultuurgebied
en op het vlak van amateurkunst, zowel binnen het
(basis)onderwijs als het verenigingsleven.
 De komende vier jaar gaan we het voorzieningenniveau
afstemmen op de grootte en mogelijkheden van onze gemeente,
zodat deze voorzieningen in de toekomst duurzaam en houdbaar
zijn.
Wat wilden we bereiken,
 Cultuurbeleid ondersteunen en faciliteren.
wat is de doelstelling, de
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visie?






Stimuleren van contacten tussen onderwijs en cultuurorganisaties.
Onderlinge samenwerkingsverbanden aangaan en versterken met
inachtneming van maatschappelijke ontwikkelingen en
waarborging van continuïteit.
Vermindering van subsidiegelden aan cultuurorganisaties leidt tot
verhoging zelfredzaamheid.
Alle kinderen in Reusel-De Mierden in de gelegenheid stellen om
kennis te maken met verschillende culturele en muzikale
uitingsvormen, hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en deze
vaardigheden te presenteren.
Voorzieningen voor de toekomst duurzaam en houdbaar maken.
Verminderen van subsidiegelden aan die verenigingen die niet
gericht zijn op het behalen van maatschappelijke binding /
ambities.
We subsidiëren individuele leerlingen die lessen in muzikale en
culturele vorming volgen. De basis hiervoor is de
Uitvoeringsregeling Individuele Subsidiëring Muzikale en Culturele
vorming. Voor het schooljaar 2017-2018 is er in totaal € 29.708,73
aan subsidie uitbetaald aan 108 aanvragers. De aantallen blijven
de afgelopen jaren ongeveer gelijk (2017: 102) Wel melden er zich
nog regelmatig nieuwe docenten aan.
In 2018 vond voor het eerst een Sport- en Cultuurgala plaats.
Deze eerste editie was succesvol. Ruim 160 bezoekers waren
aanwezig in het Sporthuis. Eind 2018 is gestart met de organisatie
van de tweede editie van het Sport- en Cultuurgala.
We ondersteunen initiatieven zoals de Sigarenroute.



Niet specifiek beschreven.





Cultuurbeleid ondersteunen en faciliteren.
Stimuleren van contacten tussen onderwijs en cultuurorganisaties.
Onderlinge samenwerkingsverbanden aangaan en versterken met
inachtneming van maatschappelijke ontwikkelingen en
waarborging van continuïteit.
Vermindering van subsidiegelden aan cultuurorganisaties leidt tot
verhoging zelfredzaamheid.
Meer aandacht voor archeologie en cultuurhistorie.
Museum de Bewogen Jaren ontvangt gemeentelijke subsidie. De
vertegenwoordiger van het Museum neemt ook deel in het 4 mei
comité en zit in de stuurgroep voor de viering van 75 jaar
bevrijding.
In het kader van cultuurhistorie is in 2018 samengewerkt met de
Heemkunde op de onderwerpen Sigarenroute, Dodendraad en 75
jaar bevrijding.







Wat hebben we ervoor
gedaan?





5.4.
Musea
Onderwerp
uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?



Wat hebben we ervoor
gedaan?






5.5.
Cultureel erfgoed
Onderwerp
uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?
Wat hebben we ervoor
gedaan?



Niet specifiek beschreven.




Monumentenzorg.
Erfgoed.



Voor de lopende aanvraag van Stichting Cuypersgenootschap
voor het aanwijzen van vier nieuwe gemeentelijke monumenten is
in 2018 een voorgenomen besluit genomen, definitieve
besluitvorming zal in 2019 plaatsvinden. Vanwege het overlijden
van de betreffende beleidsmedewerker, is er voor gekozen om
alleen de lopende aanvragen op te pakken.
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5.6.
Media
Onderwerp
uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?

Wat hebben we ervoor
gedaan?



Niet specifiek beschreven.



Uitvoering geven aan de Wet stelsel openbare
bibliotheekvoorzieningen (Wsob):

ter beschikking stellen van kennis en informatie;

bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;

bevorderen van lezen en het laten kennismaken met
literatuur;

organiseren van ontmoeting en debat;

laten kennis maken met kunst en cultuur.
Lokaal toereikend media-aanbod.
De bibliotheek biedt vanuit haar centrale vestiging en vanuit de
bibliotheken op scholen haar diensten aan. In 2018 is met een
werkgroep gekeken naar de lokale invulling van “Onze Biep” in
onze gemeente. Diverse acties voor de korte en lange termijn zijn
uitgezet.
We stellen subsidie beschikbaar aan Streekomroep de Kempen en
blijven met hen in gesprek over het aanbod.






5.7.
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Onderwerp
 Naast het noodzakelijke reguliere groenonderhoud stellen wij als
uit coalitieprogramma
doel om aanvullend onderhoud mede te laten organiseren door
groepen inwoners. Hierbij kunnen dorpsraden of
buurtverenigingen ondersteunend zijn.
 Beheer en inrichting van het openbaar groen zijn gebaseerd op:
sober en functioneel.
Wat wilden we bereiken,
 Uitnodigende, groene en veilige leefomgeving.
wat is de doelstelling, de
 Passend aanbod van recreatieve voorzieningen voor eigen
visie?
inwoners en voor toeristen. Meer toeristen genereren en deze ook
zo lang mogelijk binnen de gemeente houden.
 We willen meer inwoners laten sporten en bewegen door onze
leefomgeving daar zo goed mogelijk op in te richten.
Wat hebben we ervoor
 Veel onderhoud van natuur/landschapselementen is grotendeels
gedaan?
op basis van vrijwilligerswerk uitbesteed aan de
Weidevogelvereniging. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het
Patrijzenproject, het rolstoelpad Hoevenhei en onderhoud poelen.
 In het kader van de Nationale Natuurwerkdag zijn verschillende
heideterreinen op basis van vrijwilligerswerk vrijgemaakt van
ongewenste boom-/struikvormers.
 Het opknappen van de kapel en de omliggende groenvoorziening
in Lage Mierde zijn gefaciliteerd. De onkruidbeheersing binnen de
nieuwe aanplant wordt op vrijwillige basis voortgezet.
 Verschillende groenvoorzieningen zijn ingericht/ omgevormd
volgens de doelstelling sober en functioneel.
 Er is dit jaar een pilot uitgevoerd waarbij kinderen van de
basisschool en hun (groot)ouders een ronde hebben gewandeld.
Deze route is zo uitgezet dat de wandelaars langs verschillende
plaatsen komen die uitnodigen tot bewegen (zogenaamde
verbindingsroutes). Deze pilot is positief ontvangen.
 Er is extra aandacht besteed aan biodiversiteit bij nieuwe
plannen/ (groen) reconstructie. Waar mogelijk wordt er hierbij
naar gestreefd om inheemse en bijenvriendelijke beplanting toe te
passen. Hiervan zijn in 2018 de groenaanplant op bedrijventerrein
Kleine Hoeven en het tussenliggende natuurpark een goed
voorbeeld. Ook de hierin gesitueerde wandelpaden zijn een extra
stimulans tot het maken van een leuk ommetje in dit mooie
gebied, grenzend aan de woonwijk.
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Beleidsindicatoren
Naam Indicator
Niet sporters

Jaarrekening 2017
Onze gemeente
Gemeente < 25.000 inw.
45,5% (in 2016)
49,9% (in 2016)

Jaarrekening 2018
Onze gemeente
Gemeente < 25.000 inw.
Gegevens 2018 niet
beschikbaar

Gegevens 2018 niet
beschikbaar

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

Wat heeft het gekost?
Overzicht per product:
Totaal per product

Rekening
2017
Saldo

Begroting 2018
(incl. begrotingsw ijzigingen)
Uitgaven
Inkom sten
Saldo

Rekening 2018
Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs
w erkelijk
Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000)
5.1 Sportbeleid en activering
5.2 Sportaccommodaties
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en
-participatie
5.4 Musea
5.5 Cultureel erfgoed
5.6 Media
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie
Totaal

-23
-584
-119

-21
-801
-146

0
118
0

-21
-683
-146

-19
-762
-129

0
125
0

-19
-637
-129

2
46
17

-53
-21
-220
-670
-1.690

-54
-32
-255
-1.177
-2.486

0
0
26
297
441

-54
-32
-229
-880
-2.045

-55
-23
-238
-1.025
-2.251

0
0
19
319
463

-55
-23
-219
-706
-1.788

-1
9
10
174
257

Programma 5 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 257.000. Hieronder
volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van
bovenstaande tabel.
5.1 Sportbeleid en activering (€ 2.000 voordelig)
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.
5.2 Sportaccommodaties (€ 46.000 voordelig)
Dit product bestaat uit Sporthuis Reusel, sportzaal Den Houtert en de buitensportaccommodaties in de
gemeente.
Sporthuis Reusel kent een voordelig resultaat van € 56.000, vanwege lagere kapitaallasten (voorheen
geraamd op basis van annuïteiten, maar inmiddels op basis van Bbv-voorschriften omgezet in lineaire
afschrijving). De energiekosten bij sportzaal Den Houtert lagen in 2018 € 25.000 hoger dan geraamd,
deels vanwege afrekeningen over voorgaand jaar. Het voordeel op de buitensportaccommodaties
wordt vooral veroorzaakt door een lagere toerekening van salariskosten (€ 20.000 voordeel).
Omschrijving
Kapitaallasten Sporthuis Reusel
Energiekosten Sporzaal Den Houtert
Salariskosten buitensportaccommodaties
Diverse verschillen

Bedrag
V/N
€
56.000
V
€
25.000N
€
20.000
V
€
5.000N
€
46.000
V

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en –participatie (€ 17.000 voordelig)
Binnen dit product vallen de onderdelen culturele vorming en cultuurbevordering en amateuristische
kunstbeoefening. Het belangrijkste voordeel is ontstaan doordat de salariskosten lager zijn dan
geraamd (€ 17.000 voordeel).
Omschrijving
Voordeel op salariskosten

Bedrag
€
17.000
€
17.000

V/N
V
V

5.4 Musea (€ 1.000 nadelig)
Er zijn geen noemenswaardige verschillen.
5.5 Cultureel erfgoed (€ 9.000 voordelig)
Op dit producten worden werkzaamheden met betrekking tot monumentenzorg en archeologie
verantwoord. In 2018 is de quickscan voor potentiële monumenten niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt
om € 7.500 over te hevelen naar 2019.
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Omschrijving
Uitvoeren quickscan potentiële monumenten
Diverse verschillen

Bedrag
€
7.500
€
1.500
€
9.000

V/N
V
V
V

5.6 Media (€ 10.000 voordelig)
In dit product valt het budget voor de openbare bibliotheek en subsidie voor de lokale omroep. Het
voordeel van dit product wordt vooral veroorzaakt door de kapitaallasten van de openbare bibliotheek
(€ 17.000).
Omschrijving
Kapitaallasten openbare bibliotheek
Diverse verschillen

Bedrag
V/N
€
17.000
V
€
7.000N
€
10.000
V

5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie (€ 174.000 voordelig)
Dit product bestaat uit de groenonderhoud binnen en buiten de kom, openluchtrecreatie en
volksfeesten (kermis). Op de diverse onderdelen tezamen is er een voordeel van € 87.000 behaald op
salariskosten. De opbrengsten uit de houtverkoop uit de bossen is hoger dan geraamd en levert een
voordeel op van € 28.000. Ook zijn een aantal groenwerkzaamheden doorgeschoven naar 2019, wat
een voordeel geeft van € 15.000.
Wegens beperkte capaciteit is het niet gelukt om het groenbeleidsplan in 2018 op te stellen. Via de
overheveling wordt gevraagd om het budget van € 20.000 te reserveren voor 2019. Ook wordt
voorgesteld om € 9.000 voor speeltoestellen over te hevelen naar 2019. De opdracht is al uitgezet,
maar de levertijd van de toestellen is langer dan gedacht.
Omschrijving
Salariskosten
Opbrengst houtverkoop
Werkzaamheden groen buiten de kom
Groenbeleidsplan (zit ook in de overhevelingen)
Speeltoestellen (zit ook in de overhevelingen)
Diverse kleine verschillen

Bedrag
€
87.000
€
28.000
€
15.000
€
20.000
€
9.000
€
15.000
€ 174.000

V/N
V
V
V
V
V
V
V

Overzicht per kostensoort:
Saldo per kostensoort
(bedragen x € 1.000)
11 Salarissen en sociale lasten (U)
21 Belastingen (U)
31 Grond (U en I)
32 Duurzame goederen (U)
33 Pachten (I)
351 Inhuur personeel (U)
36 Huren (I)
37 Leges en andere rechten (I)
38 Overige goederen en diensten (U en I)
42 Subsidies (U)
432 Bijdrage aan / van gemeente (I)
433 Bijdrage aan / van gemeenschappelijke regeling (U)
436 Bijdrage aan / van overige overheden (U)
438 Bijdrage aan / van overige instelling en personen (U en I)
72 Mutaties voorzieningen (U)
73 Afschrijvingen (U)
74 Toegerekende reële en bespaarde rente (U)
Totaal uitgaven / inkom sten

Begroot
Begroot
Werkelijke
Werkelijke
uitgaven
inkom sten
uitgaven
inkom sten
2018
2018
2018
2018
-496
0
-362
0
-27
0
-31
0
-109
0
-107
0
-10
0
-1
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
138
0
143
0
58
0
63
-1.154
106
-1.156
137
-296
0
-295
0
0
18
0
10
-49
0
-48
0
-17
0
-8
0
-2
119
3
108
-11
0
-11
0
-106
0
-170
0
-209
0
-65
0
-2.486
441
-2.251
463

Saldo

134
-4
2
9
0
0
5
5
29
1
-8
1
9
-6
0
-64
144
257
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Programma 6: Sociaal domein
6.1.
Samenkracht en burgerparticipatie
Onderwerp
 De komende vier jaar gaan we het voorzieningenniveau
uit coalitieprogramma
afstemmen op de grootte en mogelijkheden van onze gemeente,
zodat deze voorzieningen in de toekomst duurzaam en houdbaar
zijn.
 Het versterken van het eigen sociale netwerk en het zelf
organiserend vermogen binnen een gemeenschap moet een
vanzelfsprekendheid zijn. Hier sturen we op.
 Zorg dragen voor vermindering van bureaucratische processen,
gemeente als partner in de netwerksamenleving. Redeneren vanuit
de belevingswereld van de inwoners. De gemeente participeert
actief in de lokale samenleving als onderdeel van de daarin
aanwezige netwerken. Ze initieert nieuwe netwerken wanneer dit
nodig is. Voorop staat de eigen verantwoordelijkheid en de actieve
inbreng van inwoners, verenigingen en andere instanties.
 Burgers en ondernemers nadrukkelijk betrekken bij
beleidsvorming.
 Burgerinitiatieven positief benaderen.
 Het samenwerkingsconvenant van de dorpsraden is geëvalueerd
en zal, waar nodig, bijgesteld worden.
 We streven naar een goed functionerend overkoepelend overlegorgaan in Reusel-De Mierden.
 Innovatieve projecten van ondernemers ondersteunen en
faciliteren.
 De rol van de dorpsraden en commissie WZW ten opzichte van de
gemeenteraad moet duidelijk vastgelegd worden.
Wat wilden we bereiken,
 Reusel-De Mierden kent een laagdrempelig, breed cultuuraanbod.
wat is de doelstelling, de
De culturele accommodaties en de inrichting moet passend zijn bij
visie?
de omvang van onze gemeente.
 Accommodaties moeten voldoen aan de veiligheidseisen.
 In stand houden van culturele en maatschappelijke activiteiten, ook
buiten de gemeenschapshuizen.
 Een financieel gezonde situatie bij exploitatie van de
gemeenschapshuizen.
 Continue aandacht voor de situatie rondom gemeenschapshuisvoorzieningen in al onze kernen.
 Ondersteunen van initiatieven van jongeren.
 Zo vroeg mogelijk signaleren van problemen van jongeren.
 Het subsidiebeleid wordt ingezet als middel om een bijdrage te
leveren aan de maatschappelijke effecten en doelstellingen van
het beleid “Samen Doen”.
 Waarborging van de kwaliteit van de kinderopvanglocaties,
buitenschoolse opvanglocaties en gastouderlocaties en -bureaus.
 In nauwe samenwerking met de kernen worden ambities uit het
beleidskader Sociaal Domein, “Samen Doen” vertaald naar
uitvoeringsplannen. Het uitgangspunt hierbij is burger- en
overheidsparticipatie. Eén van de thema’s binnen het beleidskader
sociaal domein is de inclusieve samenleving. Daarom is het
amendement “integratie van speciale kinderen bij sport en cultuur”
breder opgepakt door naar de ondersteuningsbehoeften van alle
inwoners met een beperking te kijken en dat op meer leefgebieden
Burgerparticipatie wordt verankerd in de organisatie. De gemeente
wil zich doorontwikkelen op het gebied van overheidsparticipatie.
De gemeente gaat daarbij steeds meer opereren als speler in een
netwerk. Initiatieven zullen steeds vaker geïnitieerd worden door
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Wat hebben we ervoor
gedaan?













inwoners, verenigingen en andere organisaties, waarbij de
gemeente een faciliterende rol heeft.
Na huisvesting ondersteunen de vrijwilligers de statushouder bij
het zo spoedig mogelijk in orde maken van de administratieve
inschrijvingen.
Naast de administratieve basis wil de gemeente de statushouders
ondersteunen bij hun maatschappelijke begeleiding.
Deze maatschappelijke begeleiding thuis en in de kernen wordt
vormgegeven via Gastvrij Reusel-De Mierden. Bij Gastvrij ReuselDe Mierden spelen de dorpsraden, de werkgroepen zorg en welzijn
en burgerinitiatieven een belangrijke rol.
Er zijn verschillende werkgroepen actief: Zorg & Welzijn (elke kern
één werkgroep), dementievriendelijke gemeente en mantelzorg.
Deze werkgroepen organiseren allerlei activiteiten met als doelen:
informeren, ondersteunen, meedoen. De gemeente participeert
ook in deze werkgroepen en faciliteert ze.
Gemeenschapshuizen:
Er zijn jaarlijks overleggen met de besturen/stichtingen van de
gemeenschapshuizen. ’t Drieske en De Kei hebben meer
aandacht gevraagd vanwege de eigendomssituatie bij ’t Drieske
en de voorbereiding op het projectplan voor De Kei. Met De Ster is
nog overleg gevoerd over de (on)mogelijkheden voor een
koelinstallatie (temperatuurregulering in ruimtes).
Toezicht en handhaving kinderopvang:
De GGD heeft in 2018 haar wettelijke toezicht op de
kinderopvanglocaties, buitenschoolse opvanglocaties en
gastouderbureaus uitgevoerd. Tevens is een steekproef
uitgevoerd onder de gastouders, Er zijn geen overtredingen
geconstateerd.
Dorpsraden:
In 2018 is ieder kwartaal overleg gevoerd met de verschillende
dorpsraden. Tevens is twee keer een vier-kernen overleg gevoerd
met de dorpsraden gezamenlijk. De dorpsraden zijn actief
betrokken bij ontwikkelingen en plannen in de diverse kernen.
Subsidies:
In 2018 is op basis van het geëvalueerde nieuwe subsidiebeleid
de subsidieverordening aangepast.
Vanuit de subsidieregeling aanjaagsubsidie hebben 6 projecten
een bijdrage gekregen. Deze projecten dragen bij aan het
bevorderen van de leefbaarheid in de kernen en zijn tot stand
gekomen door middel van initiatieven van inwoners en
organisaties uit de gemeente.
Inclusieve samenleving (iedereen doet mee):

In het Fratershuis is een woonbegeleider voor gemiddeld
21 uur in de week ingezet (vanuit Lumens). Naast een
leefbare woning heeft de woonbegeleider als taak sociale
activering en een luisterend oor.

Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland is ingezet voor de
maatschappelijke begeleiding van alle statushouders. Het
gaat om de inzet van een coördinator voor 16 uur per
week, ondersteund door vrijwilligers.

Verder hebben 12 nieuwe inwoners de workshops over de
Nederlandse kernwaarden gevolgd en de
participatieverklaring getekend.

Op 14 juni 2018 tekenden we het Manifest “Iedereen Doet
Mee”. We zijn één van de 25 koplopers in het kader van
het VN Verdrag. In 2018 hebben we vooral ingezet op
communicatie en bewustwording. We werkten mee aan
interviews en publicaties. In de werkgroep Inclusieve
samenleving stemmen we af en zoeken we naar nieuwe
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mogelijkheden om een inclusievere samenleving te
creëren. Bij de vergaderingen van het
Gehandicaptenplatform sluiten we aan.

6.2.
Wijkteams
Onderwerp
uit coalitieprogramma





Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?









Wat hebben we ervoor
gedaan?













We zetten in op preventie, vroegsignalering en voorliggende
voorzieningen, hierdoor kunnen vaak minder zware vormen van
zorg toereikend zijn.
Informele zorgverleners (mantelzorgers/vrijwilligers) moeten op
een goede wijze kunnen samenwerken met professionele
hulpverleners. Er moet voortdurend zicht zijn op de balans van
draagkracht/draaglast van de mantelzorgers en hier moeten we
op anticiperen.
Voorzieningen en eventuele zorgvormen worden zoveel mogelijk
dicht bij huis lokaal aangeboden.
Sterke sociale netwerken.
Optimale samenwerking tussen professionele en informele
organisaties.
Een optimaal lokaal netwerk van voorzieningen.
Een ondersteuningsaanbod voor vrijwilligers en mantelzorgers.
Een integrale, vraaggestuurde aanpak, waarin naast
welzijnsaspecten ook ruimtelijke aspecten worden betrokken.
Mensen die een (zorg)vraag hebben, kunnen te allen tijde
rekenen op een integrale aanpak.
Jongeren die gezond en veilig opgroeien, groeien naar
zelfstandigheid, voldoende zelfredzaam zijn en maatschappelijk
participeren.
In 2018 zijn meer ondersteuningstrajecten voor ouders en
kinderen door de medewerkers van het CJG+ de Kempen zelf
uitgevoerd dan dat er beschikkingen zijn afgegeven voor
specialistische zorg. Dat betekent dat er meer zorg dichtbij de
mensen wordt aangeboden (met name in de thuissituatie). Bij
inkoop van zorg en het afgeven van beschikkingen voor
specialistische zorg houden we ook rekening met de nabijheid
van de zorgaanbieders.
In de scholing van CJG+ medewerkers was er aandacht voor
preventie en vroegsignalering.
Medewerkers van het CJG+ hebben in 2018 deelgenomen aan
het preventieproject op basis van het IJslandse model.
In 2018 is er een markt voor aanbieders in het voorliggende veld
georganiseerd om de mogelijkheden in het voorliggende veld
goed te kunnen benutten en de verbinding met het CJG+ te
versterken.
Eind 2018 is de Jeugdcoach aangesteld, met als doel het
bevorderen van de maatschappelijke participatie van jongeren
van 10 tot 27 jaar, met bijzondere aandacht voor de risicovolle en
kwetsbare jeugd. De jeugdcoach heeft een tweeledige taak:

1.Bijdragen aan het voorkomen van overlast door jeugd;

2. Preventief: voorliggend en opvolgend inzetten aan het
CJG+.
De werkgroep dementievriendelijke gemeente en de werkgroep
mantelzorg hebben diverse informatiebijeenkomsten en andere
activiteiten georganiseerd. In deze werkgroepen zijn zowel
vrijwilligers als ook professionals actief. Deze samenwerking
(formeel/informeel) is belangrijk voor sterke netwerken.
De consulenten van het loket van A tot Z hebben tijdens de
keukentafelgesprekken ook aandacht voor de mantelzorger(s).
Indien nodig worden ze ondersteund. Ook verstrekken de
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6.3.
Inkomensregelingen
Onderwerp

uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,

wat is de doelstelling, de
visie?
Wat hebben we ervoor

gedaan?





6.4.
Begeleide participatie
Onderwerp

uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,

wat is de doelstelling, de
visie?
Wat hebben we ervoor

gedaan?

6.5.
Arbeidsparticipatie
Onderwerp
uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?

Wat hebben we ervoor
gedaan?

consulenten mantelzorgcheques aan de mantelzorgers.
Voor mantelzorgers is er een mantelzorgdag georganiseerd en er
zijn mantelzorgplantjes rondgebracht.

Niet specifiek beschreven.
Bestaanszekerheid voor alle burgers die vooralsnog niet (volledig)
in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Per 1 januari 2018 is het nieuwe minimabeleid in werking
getreden. Er is een samenwerking gestart met het
Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds en de samenwerking
met de Stichting Leergeld is geïntensiveerd. Dit met het doel om
de doelgroep beter te bereiken en ondersteuning op maat te
kunnen bieden.
Er is een nieuwe regeling ingevoerd die financiële drempels
wegneemt voor inwoners van 18 jaar en ouder om deel te nemen
aan de maatschappij. Vanuit de Participatieregeling 18+ kunnen
inwoners een bijdrage krijgen voor deelname aan onder andere
sportieve en culturele activiteiten.
In 2018 hebben 85 inwoners verzocht om kwijtschelding van de
afvalstoffen- en rioolheffing en/of OZB. Na toetsing van het
verzoek aan de hand van wet- en regelgeving is aan 51 inwoners
kwijtschelding verleend.

Niet specifiek beschreven.
De maatschappelijke participatie voor bijzondere doelgroepen
wordt bevorderd door de inzet van specifieke instrumenten zoals
(arbeidsmatige) dagbesteding.
Het loket van A tot Z indiceert dagbesteding, dit is maatwerk.



Niet specifiek beschreven.



Stimulering van de werkgelegenheid voor diverse doelgroepen,
waarmee onze gemeente haar voorbeeldfunctie neemt.
Burgers die vanwege lichamelijke, verstandelijke of psychische
beperkingen aangewezen zijn op aangepast en/of beschutte
werkomgeving kunnen deelnemen aan het arbeidsproces op een
werkplek die past bij hun mogelijkheden.
De gemeente Reusel-De Mierden zou in 2018 10 plaatsingen in
het kader van de banenafspraak gerealiseerd moeten hebben.
Uiteindelijk hebben werkgevers in onze gemeente gezorgd voor
12 plaatsingen. Ook onze gemeentelijke organisatie zelf heeft
voldaan aan de taakstelling die vanuit de quotumheffing is
opgelegd.
De gemeente Reusel-De Mierden is koploper Inclusieve
Samenleving geworden, mede dankzij aanwezigheid van het
Serviceteam.
De samenwerking tussen de WVK, ISD de Kempen en
Kempenplus is in 2018 geïntensiveerd, met als einddoel de
realisatie van het nieuwe Participatiebedrijf. Door deze
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samenwerking is er voldoende aandacht voor inwoners met een
(al dan niet tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt.

6.6.
Maatwerkvoorzieningen (Wmo)
Onderwerp
 De inwoners kunnen rekenen op een persoonlijke, integrale
uit coalitieprogramma
benadering die op maat gesneden is op zijn/haar vraag.
Wat wilden we bereiken,
 Individueel maatwerk voor volwassen (18+) als er een zorgvraag
wat is de doelstelling, de
is op het gebied van wonen (woonvoorzieningen, -aanpassingen),
visie?
alarmering en mobiliteit (aangepaste auto/fiets, rolstoel,
scootmobiel).
Wat hebben we ervoor
Als er een zorgvraag is van een inwoner dan brengt een
gedaan?
consulent van het loket van A tot Z de situatie van de inwoner in
beeld. Wat zijn de eigen mogelijkheden en hoe ziet het sociale
netwerk eruit? Met deze informatie komt de consulent tot een
adequate maatwerkvoorziening.

6.7.
Maatwerkdienstverlening (Wmo en jeugdhulp)
Onderwerp
 De inwoners kunnen rekenen op een persoonlijke, integrale
uit coalitieprogramma
benadering die op maat gesneden is op zijn/haar vraag.
Wat wilden we bereiken,
 Individueel maatwerk voor jongeren en gezinnen leveren via het
wat is de doelstelling, de
CJG+ (Centrum voor Jeugd en Gezin+) de Kempen ten behoeve
visie?
van gezond en veilig opgroeien, groeien naar zelfstandigheid,
voldoende zelfredzaam zijn en maatschappelijk participeren.
 Individueel maatwerk voor individuele cliënten (Wmo) met een
fysieke of psychische beperking die ondersteuning nodig hebben
(begeleiding, huishoudelijke hulp, respijtzorg, individueel vervoer).
Wat hebben we ervoor
 In 2018 is er meer gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om via
gedaan?
persoonsgebonden budgetten (Pgb) ondersteuning zelf te
organiseren in gezinnen. Dit draagt bij aan maatwerk dicht bij huis
en inzet van sociaal netwerk.
 In 2018 is er geïnvesteerd in een verschuiving van flexibele naar
vaste medewerkers van het CJG+ de Kempen. Hierdoor zijn er
minder wisselingen in personeel en hebben gezinnen vaste
gezichten. Ook blijft er meer kennis behouden en hoeft er minder
overdracht plaats te vinden.
 In 2018 is er meer gebruik gemaakt van onafhankelijke
cliëntondersteuning. Gezinnen worden actief gewezen op het
gratis gebruik maken van ondersteuning bij het verhelderen van
de hulpvraag en welke weg ze daarvoor kunnen bewandelen.
 Het Loket van A tot Z heeft maatwerk geboden waarbij er eerst is
gekeken naar de eigen mogelijkheden, het sociale netwerk en
voorliggende voorzieningen. Als dit niet toereikend was is
professionele hulp ingezet.

6.8.
Geëscaleerde zorg (Wmo en jeugdhulp)
Onderwerp
 Niet specifiek beschreven.
uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,
 Adequaat aanbod en uitvoering van veiligheid, jeugdreclassering
wat is de doelstelling, de
en crisisopvang voor jongeren.
visie?
 Het bieden van hulp en advies aan iedereen die te maken heeft
met huiselijk geweld of kindermishandeling.
 Mensen met een psychiatrische aandoening die niet goed voor
zichzelf kunnen zorgen, kunnen mee doen in de maatschappij en
krijgen de kans om stapsgewijs voor zichzelf te gaan zorgen.
Wat hebben we ervoor
 Voor personen met ernstige psychische problematiek is er de
gedaan?
mogelijkheid voor Beschermd Wonen (24 uurs toezicht en
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intensieve begeleiding), deze maatwerkvoorziening wordt
geïndiceerd door de consulenten van het Loket van A tot Z. Tot
2020 is Eindhoven verantwoordelijk voor de financiering hiervan.
Een doorverwijzing naar de Maatschappelijke Opvang in
Eindhoven (voor daklozen) kwam in 2018 niet voor.
In 2018 is een multidisciplinair casusoverleg opgericht waarin
complexe casuïstiek en de optie voor een plaatsing binnen de
gesloten jeugdzorg besproken wordt door een team met
specialistische kennis van de jeugdhulp.
In 2018 zijn we gaan werken met voorwaardelijke machtigingen
ter voorkoming van gesloten plaatsingen. Dit betekent dat als de
jongere zich aan bepaalde voorwaarden houdt, hij of zij niet
(terug) hoeft naar de gesloten jeugdhulp. Nieuwe zorginterventies
zijn ontwikkeld die eraan bijdragen dat een plaatsing in een
gesloten jeugdinstelling kan worden voorkomen.
Veilig Thuis heeft in 2018 verder geïnvesteerd in een betere
uitvoering van de taken (voorkomen wachtlijst, bereikbaarheid
etc.) en de opzet van nieuwe pilots om de samenwerking met
gemeenten te verbeteren.

Beleidsindicatoren
Naam Indicator
Banen in de gemeente

Jaarrekening 2017
Onze gemeente
Gemeente < 25.000 inw.
488 (in 2017)*
635,4 (in 2017)*

Jongeren met een delict voor de rechter

0,68% (in 2015)

0,83% (in 2015)

Gegevens 2018 niet
beschikbaar

Gegevens 2018 niet
beschikbaar

Kinderen in uitkeringsgezin

3,13% (in 2015)

3,39% (in 2015)

Gegevens 2018 niet
beschikbaar

Gegevens 2018 niet
beschikbaar

Netto arbeidsparticipatie

70,5% (in 2017)*

67,7% (in 2017)

71,9% (in 2018)

68,7% (in 2018)

Werkloze jongeren

0,51% (in 2015)

0,92% (in 2015)

Gegevens 2018 niet
beschikbaar

Gegevens 2018 niet
beschikbaar

Personen met een bijstandsuitkering

12,6 (in 2017)

21,2 (in 2017)*

12,4 (in 2018)

20,6 (in 2018)

Lopende re-integratievoorzieningen

18,9 (in 2017)*

17,5 (in 2017)*

20,2 (in 2018)

19 (in 2018)

Jongeren met jeugdhulp

7,2% (in 2017)

8,6% (in 2017)*

8,2% (in 2018)

9,2% (in 2018)

Jongeren met jeugdbescherming

0,8% (in 2017)

0,9% (in 2017)

0,6% (in 2018)

0,9% (in 2018)

Jongeren met jeugdreclassering

Gegevens niet beschikbaar

0,5% (in 2017)

Gegevens niet beschikbaar

0,5% (in 2018)

39 (in 2017)

47 (in 2017)*

40 (in 2018)

48 (in 2018)

Cliënten met een
maatwerkarrangement Wmo

Jaarrekening 2018
Onze gemeente
Gemeente < 25.000 inw.
488,2 (in 2018)
648 (in 2018)

Eenheid
Aantal banen per 1.000 inwoners in de
leeftijd 15 – 74 jaar.
Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met
een delict voor de rechter is verschenen.
Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een
gezin leeft dat van een bijstandsuitkering
moet rondkomen.
Percentage van de werkzame
beroepsbevolking ten opzichte van de
(potentiële) beroepsbevolking.
Percentage werkloze jongeren 16 t/m 22
jarigen.
Het aantal personen met een
bijstandsuitkering per 1.000 inwoners (2e
halfjaar 2017 / 1e halfjaar 2018).
Het aantal reïntegratievoorzieningen per
1.000 inwoners van 15 – 64 jaar (2e halfjaar
2017 / 1e halfjaar 2018)
Percentage jongeren tot 18 jaar met
jeugdhulp tov alle jongeren tot 18 jaar (2e
halfjaar 2017 / 2e halfjaar 2018).
Percentage jongeren tot 18 jaar met
jeugdbescherming tov alle jongeren tot 18
jaar (2e halfjaar 2017 / 2e halfjaar 2018).
Percentage jongeren (12-22 jaar) met een
jeugdreclasserings- maatregel tov alle
jongeren van 12-22 jaar (2e halfjaar 2017 /
2e halfjaar 2018).
Aantal per 1.000 inwoners in de betreffende
bevolkingsgroep. Een
maatwerkarrangement is een vorm van
specialistische ondersteuning binnen het
kader van de Wmo (2e halfjaar 2017 / 1e
halfjaar 2018).

*Getal verschilt en opzichte van de jaarrekening 2017.

Wat heeft het gekost?
Overzicht per product:
Totaal per product

Rekening
2017
Saldo

Begroting 2018
(incl. begrotingsw ijzigingen)
Uitgaven
Inkom sten
Saldo

Rekening 2018
Uitgaven

Inkom sten

Saldo

Begroot vs
w erkelijk
Saldo

(bedragen x € 1.000)
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.2 Wijkteams
6.3 Inkomensregelingen
6.4 Begeleide participatie
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatw erkvoorzieningen Wmo
6.7 Maatw erkdienstverlening Wmo en
jeugdhulp
6.8 Geëscaleerde zorg Wmo jeugdhulp
Totaal

-1.121
-281
-269
-2.708
0
-194
-3.170

-1.352
-202
-2.226
-2.808
0
-305
-3.750

91
0
1.444
300
0
89
0

-1.261
-202
-782
-2.508
0
-216
-3.750

-1.214
-124
-2.236
-2.834
0
-312
-4.029

80
-3
1.462
1.394
0
84
2

-1.134
-127
-774
-1.440
0
-228
-4.027

127
75
8
1.068
0
-12
-277

-456
-8.199

-393
-11.036

0
1.924

-393
-9.112

-371
-11.120

0
3.019

-371
-8.101

22
1.011
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Programma 6 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 1.011.000. Hieronder
volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van
bovenstaande tabel.
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (€ 127.000 voordelig)
Op het product kinderopvang is een voordeel ontstaan van € 46.000 door lagere salariskosten
(€ 9.000), minder subsidie voor gesubsidieerde peuteropvang (€ 18.000), lagere kosten GGD i.v.m.
toezicht kinderopvang (€ 5.000) en lagere kosten van rente en afschrijving (€ 13.000).
Op gemeenschapshuizen zijn de kosten € 19.000 lager vanwege lagere salariskosten (€ 7000) en
lagere kosten van rente en afschrijving (€ 12.000).
Jeugd- en jongerenbeleid laat een voordelig verschil zien van € 29.000, waarvan lagere salariskosten
(€ 5.000) en lagere kosten van diensten door derden (€ 24.000), vooral vanwege de afwerking van
zaken rondom de accommodatie van Jong Nederland.
Het beroep op het Huishoudelijk Ondersteuningsbudget wordt steeds lager, waardoor de lasten
€ 23.000 voordeliger zijn (daarentegen zijn de lasten voor huishoudelijke ondersteuning in onderdeel
6.7 hoger).
Het product subsidies geeft een voordeel van € 52.000 vanwege lagere salariskosten (€ 20.000),
lagere kosten aanjaagsubsidies (€ 26.000) en lagere overige subsidies (€ 6.000).
Aan Ondersteuning ouderen is € 5.000 minder uitgegeven, vooral als gevolg van lagere
subsidiekosten.
Vanwege een hoger beroep op de desbetreffende landelijke voorzieningen zijn de kosten van die
voorzieningen € 46.000 hoger. Bovendien zijn de daaraan verbonden bedrijfsvoeringskosten (kosten
van de GRSK afdeling CJG+).
Omschrijving
Kinderopvang salariskosten
Gemeenschapshuizen en ontmoetingscentrum
Jeugd- en jongerenbeleid
Huishoudelijk Ondersteuningsbudget
Subsidies
Ondersteuning ouderen
Landelijke zorg jeugd
Diverse kleine verschillen

Bedrag
V/N
€
46.000
V
€
19.000
V
€
29.000
V
€
23.000
V
€
52.000
V
€
5.000
V
€
52.000N
€
5.000
V
€ 127.000
V

6.2 Wijkteams (€ 75.000 voordelig)
Op het product Wmo-overig is een voordeel ontstaan van € 24.000 vanwege lagere salariskosten
(€ 19.000), lagere kosten van adviezen door derden (€ 10.000) en hogere overige kosten (€ 5.000).
Op Centrum voor Jeugd en gezin zijn de salariskosten € 5.000 lager en is € 44.000 minder uitgegeven
aan diensten door derden.
Omschrijving
Wmo-overig
Centrum voor Jeugd en Gezin
Overige kosten

Bedrag
€
24.000
€
50.000
€
1.000
€
75.000

V/N
V
V
V
V

6.3 Inkomensregelingen (€ 8.000 voordelig)
Op de Buig-uitkeringen is een nadeel te zien van € 314.000, bestaande uit lagere uitkeringslasten
(€ 58.000), lagere uitkering van het Rijk (€ 169.000), terugbetaling aan het Rijk vanwege aflossing
leenbijstand (€ 109.000), hogere kosten van de GRSK-afdeling ISD (€ 51.000) en ophoging van de
voorziening dubieuze debiteuren ISD (€ 43.000). Deels wordt dit nadeel gecompenseerd door een
voordeel op het onderdeel Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz).
Aan Bijzonder onderzoek in het kader van de bestrijding van fraude is € 4.000 minder uitgegeven.
Het onderdeel Bbz is € 256.000 voordeliger vanwege de aflossing van leenbijstand, terwijl een
terugbetalingsverplichting aan het Rijk onder de Buig-uitkeringen is verantwoord.
De lasten in verband met Ioaw- en Ioaz-uitkeringen zijn € 28.000 lager vanwege een geringer beroep
op uitkeringen (€ 38.000) en hogere kosten van de GRSK-afdeling ISD € 9.000).
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Op het product Bijzondere bijstand is een voordeel zichtbaar van € 24.000, veroorzaakt door lagere
uitkeringslasten (€ 59.000), hogere lasten GRSK-afdeling ISD (€ 10.000) en een ophoging van de
voorziening dubieuze debiteuren ISD (€ 27.000).
Er is minder met succes een beroep gedaan op het minimabeleid inzake gemeentelijke belastingen en
heffingen, waardoor de lasten op dit product € 9.000 lager zijn. Het aantal klanten en aanvragen voor
bijzondere bijstand en minimabeleid heeft zich voor Reusel-De Mierden de afgelopen jaren als volgt
ontwikkeld:
Bijz.bijstand/minimabeleid
Aantal klanten
Ingediende aanvragen

2016
126
244

2017
149
246

2018
101
200

Omschrijving
Bijstandsuitkeringen Buig
Bijzonder onderzoek (fraudebestrijding)
Bijstandsbesluit zelfstandigen
Ioaw en Ioaz
Bijzondere bijstand
Minimabeleid (belastingen en heffingen)

Bedrag
V/N
€ 314.000N
€
4.000
V
€ 257.000
V
€
28.000
V
€
24.000
V
€
9.000
V
€
8.000
V

6.4 Begeleide participatie (€ 1.068.000 voordelig)
Op het product Wet sociale werkvoorziening is een voordeel zichtbaar van € 1.003.000, als gevolg van
een uitkering uit het vermogen van de WVK-groep (€ 1.000.000 + € 94.000 uitkering bonusbudget) en
een hogere doorbetaling aan de WVK-groep als gevolg van een hogere Wsw-vergoeding via de
algemene uitkering (€ 91.000).
Op het Wwb-werkdeel (participatie) zijn de lasten € 65.000 lager vanwege lagere kosten aan de
GRSK-afdeling ISD (€ 114.000) en hogere lasten van participatievoorzieningen (€ 54.000) en lagere
salariskosten (€ 5.000).
Omschrijving

Bedrag
V/N
1.003.000
V
€
65.000
V
€ 1.068.000
V

Wet sociale werkvoorziening
Wwb-werkdeel (participatiebudget)

6.5 Arbeidsparticipatie (geen lasten of baten op dit product)
6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo (€ 12.000 nadelig)
De maatwerkvoorzieningen Wmo zijn € 12.000 nadelig vanwege hogere uitgaven voor
vervoersvoorzieningen (€ 9.000), hogere uitgaven voor woonvoorzieningen (€ 4.000) en lagere kosten
voor rolstoelvoorzieningen (€ 2.000).
Omschrijving

Bedrag
V/N
€
12.000N
€
12.000N

Maatwerkvoorzieningen Wmo

2016
Aantal vervoersvoorzieningen Wmo
Aantal rolstoelvoorzieningen Wmo
Aantal woonvoorzieningen Wmo

2017
271
136
112

2018
284
146
118

330
158
128

6.7 Maatwerkdienstverlening Wmo en jeugdhulp (€ 277.000 nadelig)
Maatwerkdienstverlening 18+:
De lasten voor huishoudelijke hulp Wmo in natura waren € 33.000 hoger (hogere uitkeringslasten ad
€ 24.000 en hogere kosten GRSK-afdeling ISD ad € 9.000).
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Aan collectief vervoer in het kader van de Wmo is € 11.000 meer uitgegeven (€ 8.000 meer aan
vervoerskosten en € 3.000 meer aan bedrijfsvoeringskosten GRSK-afdeling ISD).
Begeleiding in het kader van de Wmo (natura) laat een nadeel zien van € 76.000, bestaande uit
€ 20.000 hogere lasten van begeleiding en € 56.000 hogere bedrijfsvoeringskosten GRSK-afdeling
ISD.
De lasten voor persoonsgebonden budgetten (PGB) voor huishoudelijke hulp waren € 6.000 lager.
Daarentegen zijn de PGB-lasten voor begeleiding € 13.000 nadeliger.
2016
Aantal unieke cliënten Wmo
Aantal aanvragen Wmo (incl. herindicatie)
Aantal voorzieningen Hbh natura
Aantal voorzieningen PGB Hbh
Aantal voorzieningen begeleiding natura
Aantal voorzieningen PGB begeleiding

2017
457
189
62
8
84
10

2018
481
261
71
6
106
11

505
482
81
4
102
9

Maatwerkdienstverlening 18-:
Aan PGB’s voor zorg aan jeugd zonder verblijf is € 50.000 meer uitgegeven (€ 46.000 PGB-kosten en
€ 4.000 GRSK-bedrijfsvoeringskosten).
De kosten van zorg in natura zonder verblijf aan jeugd waren € 26.000 voordeliger (€ 2.000 voordeel
op salariskosten, € 78.000 voordeel op zorgkosten en € 54.000 nadeel op uitvoeringskosten GRSK).
Zorg in natura met verblijf was € 126.000 nadeliger (€ 2.000 voordeel op salariskosten, € 112.000
nadeel op zorgkosten en € 16.000 nadeel op uitvoeringskosten GRSK).

Maatwerkdienstverlening 18+:
Maatwerkdienstverlening 18+:
Maatwerkdienstverlening 18+:
Maatwerkdienstverlening 18+:
Maatwerkdienstverlening 18+:

Omschrijving
huishoudelijke hulp Wmo
collectief vervoer Wmo
Begeleiding Wmo
PGB huishoudelijke hulp
PGB begeleiding

Maatwerkdienstverlening 18-: PGB Zorg aan jeugd zonder verblijf
Maatwerkdienstverlening 18-: Zorg aan jeugd zonder verblijf (natura)
Maatwerkdienstverlening 18-: Zorg aan jeugd met verblijf (natura)

Bedrag
V/N
€
33.000N
€
11.000N
€
76.000N
€
6.000
V
€
13.000N
€
€
€
€

50.00026.000
126.000277.000-

N
V
N
N

6.8 Geëscaleerde zorg Wmo en jeugdhulp (€ 22.000 voordelig)
De kosten van opvang en beschermd wonen Wmo laten een voordeel zien van € 31.000 (€ 1.000
lagere salariskosten, € 36.000 lagere kosten van uitkeringen/zorg en € 6.000 hogere kosten van
subsidie aan GGzE).
De lasten van Veiligheid, jeugdreclassering en opvang van jeugd zijn € 9.000 nadelig, voornamelijk
vanwege hogere uitvoeringskosten door de GRSK.
Omschrijving
Geëscaleerde zorg 18+: opvang en beschermd wonen Wmo
Geëscaleerde zorg 18-: veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

Bedrag
V/N
€
31.000
V
€
9.000N
€
22.000
V
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Overzicht per kostensoort:
Saldo per kostensoort
(bedragen x € 1.000)
11 Salarissen en sociale lasten (U)
21 Belastingen (U)
341 Sociale uitkeringen in natura (U)
342 Eigen bijdrage en verhaal sociale uitkeringen in natura (I)
36 Huren (I)
37 Leges en andere rechten (I)
38 Overige goederen en diensten (U en I)
411 Sociale uitkeringen in geld (U)
412 Verhaal sociale uitkeringen in geld (U)
42 Subsidies (U)
431 Bijdrage aan / van het Rijk (U en I)
432 Bijdrage aan / van gemeente (U)
433 Bijdrage aan / van gemeenschappelijke regeling (U en I)
436 Bijdrage aan / van overige overheden (U en I)
438 Bijdrage aan / van overige instelling en personen (U)
448 Kapitaaloverdacht aan / van overige instellingen (U en I)
72 Mutaties voorzieningen (U)
73 Afschrijvingen (U)
74 Toegerekende reële en bespaarde rente (U)
Totaal uitgaven / inkom sten

Begroot
Begroot
Werkelijke
Werkelijke
uitgaven
inkom sten
uitgaven
inkom sten
2018
2018
2018
2018
-484
0
-395
0
-5
0
-5
0
-3.545
0
-3.745
0
0
88
0
81
0
64
0
63
0
5
0
9
-295
9
-193
0
-1.823
0
-1.587
0
0
118
0
100
-684
0
-634
0
-8
1.318
-116
1.365
-16
0
-16
0
-3.973
300
-4.185
1.393
0
22
0
8
-6
0
-1
0
0
0
0
0
-47
0
-118
0
-65
0
-89
0
-85
0
-36
0
-11.036
1.924
-11.120
3.019

Saldo

89
0
-200
-7
-1
4
93
236
-18
50
-61
0
881
-14
5
0
-71
-24
49
1.011
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Programma 7: Volksgezondheid en milieu
7.1.
Volksgezondheid
Onderwerp
uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?
Wat hebben we ervoor
gedaan?



Niet specifiek beschreven.



Bevorderen van zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid
van de inwoners van onze gemeente.
Voldoen aan de landelijk en regionaal vastgestelde normen voor
ambulancezorg.
De Jeugdgezondheidszorg wordt binnen onze gemeente
uitgevoerd door Zuidzorg (0-4 jarigen) en de GGD BrabantZuidoost.
De GGD werkt voor de gemeente verder aan de algehele
gezondheidsbevordering, algemene bestrijding van infectieziekten
en de uitvoering van de ambulancedienst. Extra inzet was er door
de GGD met regionale projecten op het gebied van
suïcidepreventie en statushouders.
De implementatie van het paraatheid- en spreidingsplan
ambulancezorg loopt nog.
Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft eind 2018 een
bestuursopdracht vastgesteld. Doel hiervan is om te komen tot
een organisatie die structureel financieel gezond en wendbaar is.
De uitwerking hiervan vindt plaats in 2019.
Ook in 2018 hebben we weer intensief ingezet op alcohol- en
drugspreventie. We hebben meegewerkt aan
informatiebijeenkomsten en campagnes als Wat kies jij?, IkPas,
NIX18 en Stoptober. De raad heeft een nieuw preventie- en
handhavingsplan alcohol vastgesteld. Dit vormt de basis voor de
activiteiten de komende jaren. We werken hiervoor intensief
samen met onze partners GGD, politie, CJG+, Novadic-Kentron,
PiusX-college en lokale horeca.
Samen met de Kempengemeenten gaan we de komende jaren
verkennen op welke wijze we de succesvolle IJslandse
preventieaanpak kunnen toepassen in onze regio. Eind 2018
hebben alle 15/16-jarigen een vragenlijst ontvangen waarmee we
een goed beeld krijgen van hun leefwereld. De uitkomsten vormen
de basis voor overleg met alle betrokkenen partijen.
Door een goede samenwerking met de 4 werkgroepen AED is het
netwerk van AED’s en burgerhulpverleners in 2018 verder
uitgebreid.
Om gehoorschade te voorkomen zijn normen voor geluid
opgenomen in het nieuwe evenementenbeleid dat begin 2019 van
kracht wordt. Inwoners en betrokkenen partijen zijn geïnformeerd
over de risico’s van hard geluid en maatregelen die zij zelf kunnen
nemen. Onze gemeente maakt verder nog steeds deel uit van een
regionale werkgroep aanpak gehoorschade.















7.2.
Riolering
Onderwerp
uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?



Het principe “de vervuiler betaalt” toepassen.






Huidige rioolstelsel in goede staat houden.
Wateroverlast voorkomen.
Voldoen aan de Kader Richtlijn Water.
Werken volgens VGRP 2017-2021.
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Wat hebben we ervoor
gedaan?

7.3.
Afval
Onderwerp
uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?

Wat hebben we ervoor
gedaan?



Alle activiteiten zoals vermeld in het VGRP zijn uitgevoerd, het
onderzoek naar de maatregelen om te gaan voldoen aan de
Kaderrichtlijn Water (KRW) loopt nog en er is gestart met een
ontwerp voor de Turnhoutseweg om het knelpunt van
wateroverlast tegen te gaan.



Een veilige en gezonde leefomgeving voor onze inwoners,
handhaven daar waar nodig.
Het principe “de vervuiler betaalt” toepassen.
Tegengaan van het dumpen van (gevaarlijk) afval.
Tegengaan van milieudelicten van/bij bedrijven die de
volksgezondheid en een veilige leefomgeving in gevaar brengen.
Tegengaan van illegale activiteiten.
Maximaal 5% restafval in 2020.
Materialentransitie “van afval naar grondstof”.
Afvalscheiding stimuleren.
In 2018 is geen gevaarlijk afval (drugs) gedumpt.
Volgend op het toezichtsprogramma milieu zijn
handhavingstrajecten gestart. In geen enkel geval ging het om
een spoedeisende situatie waarbij direct ingrijpen
(volksgezondheid/veilige leefomgeving) noodzakelijk was.
In 2018 is 17 kg/inwoner restafval ingezameld. Hiermee wordt
voldaan aan de doelstelling van 5% in 2020.
De Kempengemeenten zijn gestart met de transitie van Afval naar
Grondstof. Het is noodzakelijk dat we ingrijpen en zo snel mogelijk
overgaan naar een circulaire economie waarbij het doel is om in
Nederland in 2050 circulair te zijn. Dat betekent dat we een
radicaal einde moeten maken aan de wegwerpeconomie. Alle
grondstoffen die we in de economie gebruiken, moeten steeds
opnieuw als grondstof kunnen dienen. Afval bestaat niet meer.
Een Kadernota “Kempisch Grondstoffenbeleid” opgesteld en deze
geeft de doelstellingen en de koers van het grondstoffenbeleid
van de samenwerkende Kempengemeenten weer. De gemeenten
bepalen samen de uitgangspunten en strategie om te komen tot
een circulaire economie (raadsbehandeling in april 2019). Via
publicaties is aandacht besteed aan het belang van
afvalscheiding.














7.4.
Milieubeheer
Onderwerp
uit coalitieprogramma






Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?
Wat hebben we ervoor
gedaan?






De intensieve veehouderij mag zich verder op een duurzame en
diervriendelijke wijze ontwikkelen met een goede landschappelijke
inpassing. Dit mag niet ten koste gaan van de gezondheid van
onze inwoners.
Ondersteunen en faciliteren van bedrijven die zoeken naar
milieuvriendelijke, duurzame innovatieve oplossingen, ook in
overleg met de provincie.
We gaan burgers en bedrijven betrekken bij de
beleidsontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en
energiebesparing. Dit om de klimaatdoelstelling te halen, zoals
deze is vastgelegd in de Klimaatvisie (energieneutraal 2025).
Gezondere leefomgeving.
Besparing energie en behalen klimaatdoelstelling.
Er wordt bij vergunningverlening rekening gehouden met de
uitkomsten van de gezondheidsonderzoeken en de daaruit
voortkomende beleidsregels.
In 2018 is het haalbaarheidsonderzoek grootschalige opwekking
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wind- en zonne energie de Kempen uitgevoerd. Het
vervolgtraject, opstellen planMER, is opgestart waarbij het
creëren van draagvlak een belangrijk onderdeel is (participatie,
verdeling lusten/lasten).
Ingezet is op energieneutraal 2025, mogelijk onderdeel is het
windpark in Reusel-Zuid (VHTAC).
Start opstellen van de Regionale Energie Strategie (RES) binnen
de Metropoolregio Eindhoven.




Beleidsindicatoren
Naam Indicator
Omvang huishoudelijk restafval
Hernieuwbare elektriciteit

Jaarrekening 2017
Onze gemeente
Gemeente < 25.000 inw.
19 (in 2016)
152 (in 2016)
Gegevens niet beschikbaar

48% (in 2016)*

Jaarrekening 2018
Onze gemeente
Gemeente < 25.000 inw.
11 (in 2017)
137 (in 2017)
Gegevens niet beschikbaar

44,8% (in 2017)

Eenheid
Aantal kg per inwoner niet gescheiden
ingezameld huishoudelijk afval.
%

*Getal verschilt en opzichte van de jaarrekening 2017.

Wat heeft het gekost?
Overzicht per product:
Totaal per product

Rekening
2017
Saldo

Begroting 2018
(incl. begrotingsw ijzigingen)
Uitgaven
Inkom sten
Saldo

Rekening 2018
Uitgaven

Inkom sten

Begroot vs
w erkelijk
Saldo

Saldo

(bedragen x € 1.000)
7.1 Volksgezondheid
7.2 Riolering
7.3 Afval
7.4 Milieu
Totaal

-418
218
151
-486
-535

-458
-1.245
-944
-582
-3.229

0
1.416
1.095
0
2.511

-458
171
151
-582
-718

-445
-1.052
-1.049
-526
-3.072

1
1.389
1.197
1
2.588

-444
337
148
-525
-484

14
166
-3
57
234

Programma 7 heeft ten opzichte van de begroting een positief resultaat van € 234.000. Hieronder
volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van
bovenstaande tabel.
7.1 Volksgezondheid (€ 14.000 voordelig)
Het product Volksgezondheid laat een voordeel van € 14.000 zien. Dit komt door een voordeel op
salariskosten van € 8.000. De bijdrage aan de GGD is € 2.000 lager uitgevallen dan begroot. Verder
zijn er nog een aantal kleine verschillen, wat opgeteld een voordeel van € 4.000 geeft.
Omschrijving
Salariskosten
Bijdrage GGD
Diverse verschillen

Bedrag
€
8.000
€
2.000
€
4.000
€
14.000

V/N
V
V
V
V

7.2 Riolering (€ 166.000 voordelig)
Het product riolering bestaat uit drie onderdelen: Doorberekende lasten rioolstelsel (€ 264.000
voordeel), Doorberekeningen aanleg rioolaansluitingen (€ 23.000 nadeel) en baten rioolrecht
(€ 75.000 nadeel vooral als gevolg van een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren).
Het voordeel op Doorberekende lasten rioolstelsel is een voordeel te zien op kapitaallasten van
€ 68.000, de salariskosten (€ 25.000 voordeel), lagere energielasten (€ 10.000 voordeel) en er is
€ 144.000 minder gedoteerd aan de voorziening riolering. Verder zijn er nog enkele kleine verschillen
ter grootte van € 18.000.
De post Doorberekeningen aanleg rioolaansluitingen geeft een nadeel van € 23.000. Dit komt
vanwege lagere ontvangsten.
Op de post Baten rioolrecht is een dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren van € 71.000
geboekt. Tevens is er € 5.000 minder ontvangen aan rioolheffing en is er een klein verschil op
salariskosten van € 1.000.
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Omschrijving
Kapitaallasten riolering
Salariskosten
Lagere energielasten
Voorziening riolering (minder gedoteerd dan geraamd)
Terugontvangsten aanleg rioolaansluitingen
Voorziening dubieuze debiteuren
Opbrengst rioolheffing
Diverse verschillen

Bedrag
V/N
€
68.000
V
€
25.000
V
€
10.000
V
€ 144.000
V
€
23.000N
€
71.000N
€
5.000N
€
18.000
V
€ 166.000
V

7.3 Afval (€ 3.000 nadelig)
Het totale product Afval laat geen verschil van betekenis zien (€ 3.000 nadeel), maar binnen het
product zijn er toch wel afwijkingen die iets groter zijn.
Dat betreft vooral het product “Doorberekende afvalverwijdering”. Dat zijn de afvalkosten die aan de
burgers worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. Op dit product is er aan lastenkant een
voordeel te zien van € 41.000, maar de baten uit de afvalstoffenheffing zijn € 54.000 lager dan
geraamd, waardoor per saldo sprake is van een nadeel van € 13.000. Daarbij is echter al rekening
gehouden met een onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing ter grootte van ruim € 32.000,
zodat het feitelijke nadeel eigenlijk € 45.000 bedraagt.
Op het product “overig afval” is een voordeel te zien van € 10.000 als gevolg van lagere transport- en
stortkosten.
7.4 Milieu (€ 57.000 voordelig)
Onder dit product vallen Openbare hygiëne, Milieubeheer en Overige kosten milieubeheer.
Openbare hygiëne kent een nadelig resultaat van € 2.000 en dat komt omdat de kosten voor het
bestrijding van de eikenprocessierups hoger zijn uitgevallen.
Op de post milieubeheer is een voordeel van € 54.000 gerealiseerd. Dit komt omdat de bijdrage aan
de GRSK-afdeling VTH € 49.000 lager is dan geraamd. De kosten ad € 5.000 voor de
energiecoördinator (nieuw beleid 2018) zijn niet gemaakt als gevolg van de participatie van de
Provincie in het project grootschalige opwekking wind- en zonne-energie De Kempen.
De post Overige kosten milieubeheer geeft een voordeel van € 5.000 vanwege een lagere bijdrage
aan de GRSK-afdeling VTH.
Omschrijving
Openbare hygiëne
Bijdrage VTH
Energiecoördinator
Lagere bijdrage VTH overige kosten milieu
Diverse verschillen

Bedrag
V/N
€
2.000N
€
48.000
V
€
5.000
V
€
5.000
V
€
1.000
V
€
57.000
V

Overzicht per kostensoort:
Saldo per kostensoort
(bedragen x € 1.000)
11 Salarissen en sociale lasten (U)
22 Belastingen (I)
351 Inhuur personeel (U)
37 Leges en andere rechten (I)
38 Overige goederen en diensten (U en I)
42 Subsidies (U)
432 Bijdrage aan / van gemeente (U)
433 Bijdrage aan / van gemeenschappelijke regeling (U)
438 Bijdrage aan / van overige instelling en personen (U)
72 Mutaties voorzieningen (U)
73 Afschrijvingen (U)
74 Toegerekende reële en bespaarde rente (U)
Totaal uitgaven / inkom sten

Begroot
Begroot
Werkelijke
Werkelijke
uitgaven
inkom sten
uitgaven
inkom sten
2018
2018
2018
2018
-235
0
-186
0
0
1.375
0
1.369
-77
0
-68
0
0
736
0
691
-1.357
42
-1.658
21
-201
0
-200
0
-157
0
27
2
-603
0
-544
1
-5
358
0
472
-190
0
-117
32
-270
0
-220
0
-134
0
-106
0
-3.229
2.511
-3.072
2.588

Saldo

49
-6
9
-45
-322
1
186
60
119
105
50
28
234
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Programma 8: VHROSV
8.1.
Ruimtelijke ordening
8.1a
Bestemmingsplannen
Onderwerp

uit coalitieprogramma

Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?




Wat hebben we ervoor
gedaan?

8.1b
Structuurvisie
Onderwerp
uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?








Wat hebben we ervoor
gedaan?






8.1c
Ontwikkeling centrumplan
Onderwerp

uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,

wat is de doelstelling, de
visie?

Wat hebben we ervoor
gedaan?






(Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing)

Bedrijven de mogelijkheden bieden voor hun ontwikkelingen
binnen duidelijke kaders met betrekking tot duurzaamheid, milieu
en beeldkwaliteit.
Bij bedrijfsbeëindiging van agrariërs samen open staan voor
alternatieve bedrijfsvoering met behoud van voldoende diversiteit.
Een gezonde leefomgeving. Bedrijven in het buitengebied die
willen stoppen, worden hierin ondersteund en indien mogelijk
worden alternatieven geboden.
Een beleid moet worden opgesteld waarin, naast de visie, ook de
vakinhoudelijke/wettelijke kaders worden aangegeven.
De initiatieven die zich momenteel aandienen en die afwijken van
het huidige bestemmingsplan worden al volgens de werkwijze van
de omgevingsvisie (maatwerk, meerwaarde en
omgevingskwaliteit) bekeken en beoordeeld.

Een nieuwe gemeentelijke structuurvisie moet kansen bieden aan
ontwikkelingen die bijdragen aan maatschappelijke doelen.
Maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen vormgeven.
Richting geven aan wat je samen met burgers en ondernemers
wilt bereiken.
Een Kempisch buitengebied waarin People, Planet en Profit in
balans is.
Invulling geven aan de Toekomstvisie 2030, Gezamenlijk,
Grenzeloos en Groen.
Ontwikkelingsplanologie de nieuwe norm laten zijn.
Op 22 mei 2018 is de nieuwe structuurvisie (genaamd
Omgevingsvisie) vastgesteld. Hierin is een panorama voor de
toekomst geschetst ten aanzien van de fysieke leefomgeving van
onze gemeente.
De omgevingsvisie zet, vooruitlopend op de nieuwe
Omgevingswet, in op maatwerk, meerwaarde en
omgevingskwaliteit.

Centrumvisie Reusel: in goed overleg met ondernemers en
inwoners verder vormgeven met aandacht voor veiligheid.
Onderdelen van de centrumvisie realiseren/verder uitwerken.
Hierdoor kan ingespeeld worden op kansen die zich voordoen. De
te realiseren onderdelen worden getoetst aan de visie. Het
dorpskarakter en kwaliteit dorpsbeeld blijven behouden.
Op maat en naar behoefte realiseren van zorg, wonen en
voorzieningen voor de verschillende doelgroepen.
In 2018 is de visie op het centrum uitgewerkt tot een (maatvast)
schetsontwerp. Daarnaast zijn in het schetsontwerp de
programma’s wonen, maatschappelijk, horeca en retail verwerkt.
Het schetsontwerp is ter informatie aangeboden aan de raad op
18 december 2018.
Op basis van het schetsontwerp is de Grex geactualiseerd en d.d.
18 december 2018 vastgesteld door de raad.
Overeenkomstig het centrumplan is gestart met de uitvoering van
het eerste woongebouw aan de Markt door Woningstichting de
Zaligheden.
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8.1d
Herstel van het landschap
Onderwerp

uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,

wat is de doelstelling, de
visie?




Wat hebben we ervoor
gedaan?





8.2.
Grondexploitatie
Onderwerp
uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?
Wat hebben we ervoor
gedaan?

8.3.
Wonen en bouwen
8.3a
Wonen en bouwen
Onderwerp
uit coalitieprogramma

Niet specifiek beschreven.
Ontwikkelingen in het landelijk gebied zodanig vormgeven dat
sprake is van een duurzaam en vitaal platteland.
Aandacht voor bescherming van ruimtelijke kwaliteiten “op
postzegelniveau”.
Tijdig aandacht voor ongewenste bebouwingen in het
buitengebied die in strijd zijn met geldende bestemmingsplannen.
Kansen aangrijpen om via het opstellen van een nieuw
bestemmingsplan (als actualiseringsopgave) schoon schip te
maken met ongewenste strijdige situaties.
Uitvoering gegeven aan het vastgestelde Plan van aanpak
“Herstel landschap”.
De inventarisatie met betrekking tot de bebouwing is afgerond.
Resultaten vastgelegd om via het opstellen van een nieuw
bestemmingsplan (als actualisatieopgave) de resultaten te wegen
en te beoordelen.



Flexibele grondprijzen, marktconform en gedifferentieerd.



Een exploitatie van gronden die tegemoet komt aan de wensen
van belangstellende bedrijven en burgers.



Voor een toelichting ten aanzien van de diverse
grondexploitatieplannen verwijzen wij naar de paragraaf
grondbeleid (§ 2.7).








Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?

Tot slot is het projectplan voor de uitwerking van het
schetsontwerp gemaakt en ter informatie aangeboden aan de
raad op 18 december 2018.




Flexibel en duurzaam bouwen heeft prioriteit voor zowel woningen
als bedrijfsgebouwen.
Lokale initiatieven die inspelen op de marktontwikkeling en
zorgbehoeften moeten we ondersteunen en faciliteren.
Naast nieuwbouw heeft revitalisering en vervangende nieuwbouw
nadrukkelijk aandacht.
Bij planvorming alle belanghebbenden, waaronder dorpsraden,
verenigingen en belangenorganisaties, in een vroegtijdig stadium
betrekken.
Flexibele grondprijzen, marktconform en gedifferentieerd.
Burgers de mogelijkheden bieden om langer in de eigen woning te
blijven wonen.
Aanbieden van een fijne en gezonde leefomgeving voor alle
inwoners.
Zoals aangegeven in de woonvisie willen we:

een woningbouwprogramma voor de periode 2012-2022 dat
zoveel mogelijk recht doet aan de lokale woningbehoefte op
lange termijn;

dat zoveel mogelijk ouderen kunnen blijven wonen in de
kernen, ook als zij ondersteuning en zorg nodig hebben;

woningbouw in de kernen die is gericht op de lokale vraag;

dat arbeidsmigranten in de gemeente op een fatsoenlijke
manier kunnen wonen;

dat er aandacht is voor de huisvesting van alleenstaanden,
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starters en statushouders;

het energiegebruik in woningen terugdringen.
Hanteren van flexibele, marktconforme grondprijzen.
Er is een ruimtelijk afwegingskader voor de huisvesting van
arbeidsmigranten in Reusel-De Mierden opgesteld.
De gemeente heeft met alle dorpsraden overleg gevoerd over de
grondprijzen.
Een uitvoeringsprogramma woonvisie 2018-2023 is opgesteld.
Beleidsregels beoordeling woningbouwinitiatieven zijn opgesteld.
Gestart met het opstellen van een Kempische visie op Wonen.



Niet specifiek beschreven.



Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe Omgevingswet in
werking zal treden (mogelijk pas in 2020). Deze wet vervangt 26
bestaande wetten en 120 AMvB’s op het gebied van de fysieke
leefomgeving. Hierdoor ontstaat meer samenhang en
duidelijkheid. Ook schrapt de wetgever regels en vervangt ze door
algemene regels. Dat vermindert het aantal vergunningen en
schept ruimte voor initiatief.
Er komen meer mogelijkheden voor gemeenten om per gebied
anders op de regels in te spelen. Gemeenten kunnen daardoor
per gebied bepalen welke kwaliteit gewenst is.
De nieuwe wet vergt een nieuwe werkwijze voor zowel de
gemeente, als de aanvragers als architecten/adviesbureaus.
Uitgangspunt is dat we uitgaan van het “Nee, tenzij” naar “Ja,
mits”, en van toelatingsplanologie naar uitnodigingsplanologie. De
Handreiking bij de nieuwe Structuurvisie gaat hier al vanuit.
De Omgevingswet treedt op 1 januari 2021 in werking. Voor de
implementatie van de Omgevingswet trekken we op met de
Kempengemeenten. Dit doen we via deelname aan de
Regiegroep Implementatie Omgevingswet Kempengemeenten.
Het jaar 2018 heeft vooral in het teken gestaan van
informatieverstrekking en educatie. Hiervoor zijn diverse
workshops georganiseerd. Ook heeft er een eerste
informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad plaatsgevonden.




Wat hebben we ervoor
gedaan?



8.3b
Omgevingswet
Onderwerp
uit coalitieprogramma
Wat wilden we bereiken,
wat is de doelstelling, de
visie?




Wat hebben we ervoor
gedaan?



Beleidsindicatoren
Naam Indicator
Gemiddelde WOZ waarde
Nieuw gebouwde woningen

Jaarrekening 2017
Onze gemeente
Gemeente < 25.000 inw.
263 (in 2017)
260 (in 2017)*

Jaarrekening 2018
Onze gemeente
Gemeente < 25.000 inw.
271 (in 2018)
268 (in 2018)

4,6 (in 2015)

7,1 (in 2015)

14 (in 2016)

7,8 (in 2016)

66,3% (in 2017)

77,7% (in 2017)

68,8% (in 2018)

78,5% (in 2018)

Gemeentelijke woonlasten
eenpersoonshuishouden

585 (in 2017)

683 (in 2017)*

540 (in 2018)

687 (in 2018)

Gemeentelijke woonlasten
meerpersoonshuishouden

953 (in 2017)

774 (in 2017)

752 (in 2018)

764 (in 2018)

Demografische druk

Eenheid
De gemiddelde WOZ-waarde van woningen
x € 1.000.
Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000
woningen.
De som van het aantal personen van 0-20
jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de
personen van 20-65 jaar.
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per
jaar dat een éénpersoonshuishouden
betaalt aan woonlasten.
Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per
jaar dat een meerpersoonshuishouden
betaalt aan woonlasten.

*Getal verschilt en opzichte van de jaarrekening 2017.
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Wat heeft het gekost?
Overzicht per product:
Totaal per product

Rekening
2017
Saldo

Begroting 2018
(incl. begrotingsw ijzigingen)
Uitgaven
Inkom sten
Saldo

Rekening 2018
Uitgaven

Inkom sten

Saldo

Begroot vs
w erkelijk
Saldo

(bedragen x € 1.000)
8.1 Ruimtelijke ordening
8.2 Grondexploitatie
8.3 Wonen en bouw en
Totaal

-406
1.070
-72
592

-1.360
-3.225
-380
-4.965

393
3.176
409
3.978

-967
-49
29
-987

-1.221
-1.626
-313
-3.160

94
1.289
514
1.897

-1.127
-337
201
-1.263

-160
-288
172
-276

Programma 8 heeft ten opzichte van de begroting een negatief resultaat van € 276.000. Hieronder
volgt een korte toelichting per product op de verschillen in kolom “begroot versus werkelijk” van
bovenstaande tabel.
8.1 Ruimtelijke ordening (€ 160.000 nadelig)
Dit product bestaat uit de onderdelen Bestemmingsplannen (€ 314.000 nadeel), Structuurvisie (€
50.000 voordeel), Transitie dierhouderij (104.000 voordeel) en Windmolenpark Reusel-Zuid (€ 0 nihil).
De post Bestemmingsplannen geeft een nadelig resultaat van € 314.000. In het Teamplan RO was als
dekking van de kosten gerekend op extra opbrengsten uit anterieure overeenkomsten in 2018 van €
256.000. Hiervan is nauwelijks iets gerealiseerd. De salariskosten geven een voordeel van € 130.000.
Daartegenover staat een overschrijding van de inhuur met € 169.000. De kapitaallasten zijn € 31.000
hoger dan geraamd.
De Structuurvisie geeft een voordelig resultaat van € 50.000. Dit budget was gereserveerd voor laatste
aanpassingen en toevoegingen door derden aan de structuurvisie (omgevingsvisie) naar aanleiding
van resultaten uit de businesscase en of zienswijze op de concept structuurvisie. De aanpassingen
zijn gedaan, maar waren minimaal. Hierdoor is het budget niet volledig gebruikt.
De Transitie dierhouderij geeft een voordelig resultaat van € 104.000. Dit restant budget is
opgenomen in de overhevelingen naar 2019. De werkzaamheden van het transitieteam waren in 2018
vooral gericht op de interne organisatie en het versterken van de relaties met stakeholders. In 2019
wordt een versnelling van de transitie verwacht door deadlines voor aanpassing van bedrijven. Voor
bewustwording, begeleiding en afstemming is budget nodig. Het budget is in 2018 gedoseerd
uitgegeven en een voor deel daarvan wordt overheveling naar 2019 voorgesteld.
Omschrijving
Extra inkomsten uit anterieure overeenkomsten
Salariskosten bestemmingsplannen
Inhuur extern personeel RO
Kapitaallasten bestemmingsplannen
Diverse verschillen bestemmingsplannen
Structuurvisie
Transitie dierhouderij

Bedrag
V/N
€ 256.000N
€ 130.000
V
€ 169.000N
€
31.000N
€
12.000
V
€
50.000
V
€ 104.000
V
€ 160.000N

8.2 Grondexploitatie (€ 288.000 nadelig)
Op dit product wordt een nadeel behaald van € 288.000. Voor € 173.000 wordt dit veroorzaakt door
toevoegingen aan de verliesvoorziening grondexploitaties (€ 53.000 De Leeuwerik en € 120.000 Hart
van Reusel). Een nadeel van € 128.000 wordt veroorzaakt door een onjuiste verwerking in de
ramingen van het raadsbesluit van 18 september 2018 ten aanzien van de grondexploitatie Den Horst.
Daarbij is ten onrechte het exploitatieresultaat volledig geraamd in 2018, terwijl duidelijk was dat
bebouwing en afronding van het plan nooit in 2018 zou kunnen plaatsvinden.
Overigens verwijzen wij voor een uitgebreidere toelichting op de grondexploitaties naar de paragraaf
grondbeleid.
Op salariskosten is op dit product een voordeel te noteren van € 3.000, terwijl op diverse kleine
anterieure overeenkomsten (faciliterend grondbeleid) een voordeel is te zien van € 10.000.

91

Omschrijving
Nadeel foutief geraamd voordeel grondexploitatie Den Horst
Verliesvoorziening grondexploitatie De Leeuwerik
Verliesvoorziening grondexploitatie Hart van Reusel
Salariskosten
Kleine anterieure overeenkomsten

Bedrag
V/N
€ 128.000N
€
53.000N
€ 120.000N
€
3.000
V
€
10.000
V
€ 288.000N

8.3 Wonen en bouwen (€ 172.000 voordelig)
Dit product bestaat uit Woningexploitatie (€ 2.000 voordeel), Statushouders (€ 4.000 nadeel), Overige
aangelegenheden volkshuisvesting (€ 22.000 voordeel), Bouw- en woningtoezicht en welstandszorg
(€ 49.000 voordeel) en Baten omgevingsvergunningen (€ 103.000 voordeel).
Op Overige aangelegenheden volkshuisvesting is er een voordeel van € 10.000 op salariskosten en is
er € 12.000 minder uitgegeven aan diensten door derden in verband met onder meer de woonvisie en
het woondocument Kempengemeenten.
Op Bouw- en woningtoezicht en welstandszorg is een voordeel van € 49.000 wat vooral veroorzaakt
wordt door een lagere bijdrage aan de GRSK-afdeling VTH (waaronder ruim € 16.000 afrekening ver
2017).
Het grootste voordeel is ontstaan doordat we in 2018 € 103.000 meer aan leges
omgevingsvergunningen hebben ontvangen. Dat ligt aan meer aanvragen voor
omgevingsvergunningen dan was geraamd, hetgeen voortkomt uit de vele activiteiten in zowel de
woningbouw als in de sfeer van bedrijven. Enkele grotere projecten zijn de appartementen in Reusel,
de omgevingsvergunning in relatie tot Landgoed Wellenseind en een aantal bedrijven op Kleine
Hoeven.
Omschrijving
Salariskosten Overige aangelegenheden volkshuisvesting
Diensten door derden (woonvisie, woondocument Kempengemeenten)
Lagere bijdrage VTH Bouw- en woningtoezicht en welstandszorg
Overige kosten Bouw- en woningtoezicht en welstandszorg
Baten omgevingsvergunningen
Diverse verschillen

Bedrag
V/N
€
10.000
V
€
12.000
V
€
51.000
V
€
2.000N
€ 103.000
V
€
2.000N
€ 172.000
V

Overzicht per kostensoort:
OndeO
Saldo per kostensoort
(bedragen x € 1.000)
11 Salarissen en sociale lasten (U)
21 Belastingen (U)
31 Grond (U en I)
32 Duurzame goederen (U)
351 Inhuur personeel (U)
36 Huren (I)
37 Leges en andere rechten (I)
38 Overige goederen en diensten (U en I)
433 Bijdrage aan / van gemeenschappelijke regeling (U)
436 Bijdrage aan / van overige overheden (U en I)
448 Kapitaaloverdacht aan / van overige instellingen (U en I)
72 Mutaties voorzieningen (U)
73 Afschrijvingen (U)
74 Toegerekende reële en bespaarde rente (U)
75 Overige verrekeningen (U en I)
Totaal uitgaven / inkom sten

Begroot
Begroot
Werkelijke
Werkelijke
uitgaven
inkom sten
uitgaven
inkom sten
2018
2018
2018
2018
-688
0
-485
0
-2
0
-2
0
0
3.130
0
1.161
-735
0
-551
0
-519
0
-811
0
0
7
0
6
0
841
0
611
-602
0
-235
0
-289
0
-236
0
8
0
0
0
-5
0
-31
12
-2
0
-176
0
-111
0
-37
0
-28
0
-49
0
-1.992
0
-547
107
-4.965
3.978
-3.160
1.897

Saldo

203
0
-1.969
184
-292
-1
-230
367
53
-8
-14
-174
74
-21
1.552
-276

De “overige verrekeningen” bestaan uit de mutaties binnen de grondexploitaties naar de balans en uit de toerekening van
overhead naar de grondexploitaties.
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4.

Overige Jaarverslagen

4.1. Verslag commissie bezwaarschriften
Inleiding
De doelstelling van dit jaarverslag is om kort en bondig verslag te doen van de commissie
bezwaarschriften (hierna: de commissie) en de bezwaarschriften die zij in 2018 heeft behandeld.
De Algemene wet bestuursrecht (Awb, artikel 7:13) maakt het mogelijk een adviescommissie in te
stellen die belanghebbenden hoort en een advies uitbrengt aan het bestuursorgaan. Het
bestuursorgaan dient dit advies van de commissie te betrekken bij zijn beslissing op het
bezwaarschrift.
De Verordening commissie bezwaarschriften 2011 van gemeente Reusel-De Mierden bepaalt dat er
een commissie is ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het
college en de burgemeester. In deze Verordening worden tevens zaken als de samenstelling,
bevoegdheden en werkwijze van de commissie bezwaarschriften geregeld.
Samenstelling
De commissie bezwaarschriften Reusel-De Mierden bestaat sinds 2015 uit een voorzitter, één lid en
twee roulerende plaatsvervangende leden. Gelet op mogelijke ontwikkelingen op het gebied van
samenwerking is in 2015 door het college besloten om te kiezen voor deze samenstelling. In de loop
van 2019 zullen twee nieuwe (roulerende) leden worden geworven, ter vervanging van de twee
plaatsvervangende leden.
Samenstelling commissie in het jaar 2018:
De heer mr. W.A.M. (Wim) Waarma - voorzitter
Mevrouw mr. F.D.L.H. (Femke) Koesen - lid
De heer mr. P.L. Kerkhofs (Piet) - plaatsvervangend lid
De heer mr. C.F.J. de Jongh (Frans) - plaatsvervangend lid
De heer mr. J.J.P. (Jasper) van de Wiel - ambtelijk secretaris
Mevrouw mr. I.M.C. (Irene) van Asten - ambtelijk secretaris
Mevrouw M.J.C. (Mieke) Kühne - administratieve ondersteuning en notuliste
Mevrouw Kühne is sinds 1 augustus 2018 niet meer werkzaam voor de commissie.
De notuleerwerkzaamheden worden thans verricht door de secretaris.
Bevoegdheden
De commissie bezwaarschriften is bevoegd om advies uit te brengen naar aanleiding van
bezwaarschriften die zijn gericht tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.
Uitgezonderd hiervan zijn bezwaarschriften tegen besluiten op het gebied van sociale zaken (werk,
inkomen en zorg), gemeentelijke belastingen, de Wet waardering onroerende zaken (Wet Woz) en
personele aangelegenheden.
Dit jaarverslag heeft uitsluitend betrekking op bezwaarschriften waarvoor de commissie
bezwaarschriften bevoegd is.
Bezwaarschriften 2018 in cijfers
Op 1 januari 2018 had de commissie nog zeven bezwaarschriften van vóór 1 januari 2018 in
behandeling. In 2018 zijn zesentwintig nieuwe bezwaarschriften ingediend. De commissie heeft aldus
in 2018 in totaal drieëndertig bezwaarschriften in behandeling gehad.
Intrekkingen
In 2018 zijn er vijf bezwaarschriften ingetrokken door de bezwaarmaker. Twee keer gebeurde dit
nadat verweerder, na overleg met bezwaarmaker, het bestreden besluit had ingetrokken.
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Doorzendingen
In 2018 zijn twee bezwaarschriften ter behandeling naar een ander bestuursorgaan c.q. een andere
instantie doorgestuurd.
Adviezen van de commissie
1
In 2018 bracht de commissie in negentien zaken een advies op bezwaar uit. De strekking van deze
adviezen was als volgt:
 Negen bezwaarschriften waren ongegrond;
 Eén keer was het bezwaar gegrond;
 Eén bezwaarschrift was gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond;
 Vijf keer was een nadere motivering van het bestreden besluit nodig;
 Twee bezwaarschriften waren niet-ontvankelijk;
 Eén bezwaarschrift was gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk ongegrond.
Eindstand 31 december 2018
Op 31 december 2018 had de commissie nog zeven ‘openstaande’ bezwaarzaken, waarin zij nog een
advies moest uitbrengen of die anderszins door haar moesten worden afgehandeld.
In vier van de op 31 december openstaande bezwaarzaken heeft de commissie begin 2019 een
advies uitgebracht. Eén ander bezwaar zal naar verwachting op korte termijn worden ingetrokken,
omdat het bestreden besluit wordt vervangen door een nieuw besluit – waarmee tegemoet wordt
gekomen aan de bezwaren. In een van de twee resterende openstaande bezwaarzaken vindt thans
nog overleg plaats. In de andere zaak is, overeenkomstig de wens van bezwaarmaker, alsnog
overgegaan tot handhaving. Als de handhavingsprocedure succesvol blijkt, zal het betreffende
bezwaarschrift naar verwachting worden ingetrokken.
Vergelijking met andere jaren
De aantallen ontvangen, behandelde en aangehouden of nog in behandeling zijnde bezwaarschriften
en uitgebrachte adviezen zijn vergelijkbaar met de gemiddelde aantallen over de afgelopen vijf jaren.
In 2018 zijn er met zesentwintig bezwaarschriften vijf méér ingediend dan in 2017, toen er
eenentwintig bezwaarschriften werden ontvangen. Dit aantal van zesentwintig ligt echter onder het
vijfjarig gemiddeld aantal van achtentwintig bezwaarschriften per jaar. Het aantal ingetrokken
bezwaarschriften in 2018 is met vijf stuks licht hoger dan in 2017, toen vier bezwaarschriften werden
ingetrokken.
Hoorzittingen
De commissie hield in 2018 negen keer hoorzittingen. Per zittingsavond hield de commissie tot drie
verschillende hoorzittingen. In totaal heeft de commissie tijdens deze hoorzittingen eenentwintig
bezwaarschriften mondeling behandeld. In al deze gevallen was verweerder vertegenwoordigd. Bij de
meeste zittingen waren ook bezwaarmaker en/of diens gemachtigde (indien van toepassing)
aanwezig. In diverse zaken verschenen eveneens derde-belanghebbenden op de hoorzitting.
De commissie heeft tijdens de hoorzittingen, wanneer zij dit nodig of wenselijk achtte, de aanwezige
partijen gevraagd om een nadere toelichting. In voorkomende gevallen heeft de commissie ook aan
derde-belanghebbenden vragen gesteld. Daarnaast heeft de commissie telkens de aanwezige
betrokkenen de gelegenheid geboden om hun standpunten te verwoorden of aan te vullen.
Tijdens de hoorzittingen is de commissie alert op mogelijkheden om partijen samen tot een oplossing
te laten komen, en probeert zij – indien mogelijk – hen ertoe te bewegen om het geschil (bezwaar)
middels onderling overleg te beslechten. In twee van die gevallen is het daadwerkelijk tot overleg
gekomen tussen het bestuursorgaan en bezwaarmaker, en bevinden zij zich thans dicht bij een
gezamenlijke oplossing. Naar verwachting zullen deze twee bezwaarprocedures binnenkort zonder
advies en zonder een formeel besluit op bezwaar beëindigd kunnen worden.

1

De commissie heeft één advies, dat was uitgebracht op 3 december 2018, herzien. Het vervangende advies van
21 januari 2019 wordt voor dit jaarverslag beschouwd als te zijn uitgebracht in 2018.
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Advies zonder hoorzitting
De commissie heeft in 2018 in één bezwaarzaak advies uitgebracht zonder dat zij het bezwaarschrift
mondeling heeft behandeld tijdens een hoorzitting. Hiertoe is besloten wegens de kennelijke nietontvankelijkheid van het bezwaar (artikel 7:3, onder a, Awb).
Bestreden besluiten
De meeste van de in 2018 ontvangen bezwaarschriften – vijftien stuks – werden ingediend tegen
besluiten in relatie tot omgevingsvergunningen en handhaving. Daarnaast hadden drie
bezwaarschriften betrekking op planschadebesluiten. Verder waren twee bezwaarschriften gericht
tegen besluiten op Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur), twee tegen de oplegging van
bestuursdwang en twee andere tegen een invorderingsbeschikking. Daarnaast had één bezwaar in
2018 betrekking op de afwijzing van een verzoek om wijziging van persoonsgegevens in de BRP
(Basisregistratie Personen), en was één bezwaarschrift gericht tegen een straatnaambesluit.
Beslissingen op bezwaar
Het college heeft in 2018 in elf bezwaarzaken een besluit op bezwaar genomen. Het college heeft in
al deze besluiten het advies van de commissie overgenomen. In diverse besluiten op bezwaar heeft
het college, conform het advies van de commissie, de motivering van het bestreden besluit aangevuld.
Verder heeft het college in de eerste twee maanden van 2019 beslist op acht bezwaarschriften,
waarover de commissie advies had uitgebracht in 2018. Het college heeft op zes van deze
bezwaarschriften, waaronder vijf planschadezaken, in afwijking van het advies beslist. In de andere
twee bezwaarzaken was de collegebeslissing op bezwaar overeenkomstig het advies van de
commissie.
Beslistermijn
In 2018 zijn verreweg de meeste besluiten op bezwaar binnen de beslistermijn genomen. In één zaak
was echter sprake van een forse termijnoverschrijding. Hoewel de commissie eind september 2018
het advies op bezwaar had uitgebracht, werd de beslissing op bezwaar pas medio januari 2019
genomen. De oorzaak van deze vertraging was gelegen in (werk)drukte op de betrokken afdeling en
de onvolledige instructie van de behandelend medewerker. Hoewel deze vertraging onwenselijk en
betreurenswaardig is, heeft deze geen nadelige gevolgen gehad.
In enkele andere zaken waarin de commissie in 2018 advies heeft uitgebracht, was het nodig om de
beslistermijn te verlengen. Dit is telkens met instemming van bezwaarmakers gebeurd. Overigens is in
vijf planschadebezwaarzaken – vanwege de overeenkomende, specifieke casuïstiek ervan – besloten
om de conceptbeslissingen op de betreffende bezwaarschriften alle vijf tegelijk aan het college voor te
leggen. De afhandeling van enkele van deze bezwaarschriften heeft hierdoor langer geduurd dan
gebruikelijk is. De gemachtigde van bezwaarmakers in de betreffende zaken heeft hiermee ingestemd.
Tot slot
In 2018 heeft de commissie meerdere bezwaarzaken ter zitting behandeld, die volgens haar in een
eerder stadium en in samenspraak met de betrokkenen opgelost hadden kunnen worden. De
commissie meent dat een informele behandeling van een bezwaarschrift – indien dit mogelijk en
wenselijk is – vaak diverse voordelen heeft boven een formele bezwaarprocedure. De commissie
raadt de gemeenteorganisatie dan ook aan om blijvend aandacht te hebben voor mogelijkheden van
informele bezwaarbehandeling, en zich daar in aangewezen gevallen voor in te spannen.
De commissie doet aansluitend de aanbeveling om reeds tijdens, of zelfs voorafgaand aan, het
primaire besluitvormingsproces voldoende aandacht te besteden aan de communicatie met
betrokkenen en andere belanghebbenden. De commissie is ervan overtuigd dat een kwalitatieve
communicatie in een vroeg stadium de verstandhouding met de gemeente ten goede komt en kan
leiden tot minder bezwaarschriften.

Als laatste vraagt de commissie in het bijzonder aandacht voor de motivering van primaire besluiten
van omgevingsvergunningen. De commissie heeft namelijk in 2018, evenals in voorgaande jaren, in
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diverse zaken moeten vaststellen dat aan deze motiveringen gebreken kleven en/of dat deze niet
2
compleet zijn.
Vastgesteld door de commissie bezwaarschriften van de gemeente Reusel-De Mierden,
op 12 maart 2019.
De voorzitter,

De secretaris,

mr. W.A.M. Waarma

mr. J.J.P. van de Wiel

2

Voorbeelden hiervan zijn het ontbreken van een belangenafweging en/of ruimtelijke onderbouwing in een
omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan, of het ontbreken van een bestemmingsplantoets bij een
omgevingsvergunning binnenplanse afwijking.
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Commissie in cijfers
Tabel 1: In- en uitstroom van zaken
Verslagjaar

2018

2017

2016

2015

2014

7

0

21

11

4

Nieuw binnengekomen (+/+)

26

21

20

39

34

Advies (-/-)

19

10

32

19

19

Ingetrokken of afgehandeld zonder advies (-/-)

7

4

7

11

8

Nog in behandeling op 31 december

7

7

2

20

11

Werkvoorraad op 1 januari

Tabel 2: Ingetrokken bezwaarschriften 2018
Afdeling
Omschrijving bezwaar
3

1

VTH

2
3

C&C
C&C

4
5

Reden van intrekking

Last onder dwangsom (verwijderen
asbesthoudend dak)
Opleggen bestuursdwang
Invorderingsbeschikking

Onbekend / Niet opgegeven

C&C

Opleggen bestuursdwang

Bestreden besluit ingetrokken

C&C

Invorderingsbeschikking

Bestreden besluit ingetrokken

4

Terugtreding gemachtigde
Terugtreding gemachtigde

Tabel 3: Buiten behandeling gestelde bezwaarschriften 2018
Afdeling
Omschrijving bezwaar
1

VTH

2

VTH

Reden buitenbehandelingstelling

Doorzending van een verzoek op grond van
de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aan
het college
Last onder dwangsom

Tabel 4: Vergaderingen
Verslagjaar
Aantal vergaderingen (hoorzittingsavonden)

Bezwaar wordt behandeld door
Gemeenschappelijke Regeling
Samenwerking Kempengemeenten
Bezwaar wordt behandeld door
Afdeling bestuursrechtspraak Raad
van State

2018

2017

2016

2015

2014

9

4

7

6

8

3

VTH: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling
Kempengemeenten, GRSK)
4
C&C: Concern & Control
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Tabel 5: Openstaande bezwaarschriften per 31 december 2018
Afdeling

Omschrijving bezwaar

Behandelstatus

1

VTH

2

VTH

Omgevingsvergunning tijdelijk afwijken
bestemmingsplan en bouwen
(zonneweide)
Omgevingsvergunning tijdelijk afwijken
bestemmingsplan en bouwen (woonunits)

Aangehouden voor overleg, op
verzoek bezwaarmaker (tijdens
hoorzitting)
Advies uitgebracht op 4 februari
2019

3

VTH

Straatnaambesluit

4

RO

Aangehouden voor overleg, op
verzoek bezwaarmaker (tijdens
hoorzitting)
Advies uitgebracht op 3 januari
2019 (zonder hoorzitting)

5

VTH

Afwijzing handhavingsverzoek

Beslist op 22 januari 2019, conform
advies (3 januari 2019)

6

VTH

Afwijzing handhavingsverzoek

Beslist op 28 februari 2019,
conform advies (31 januari 2019)

7

VTH

Afwijzing handhavingsverzoek

Handhaving gestart – Aanhouding
met instemming van bezwaarmaker

5

5

Toekenning planschadevergoeding

RO: Ruimtelijke Ontwikkeling
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Tabel 6: Uitgebrachte adviezen 2018
Afd.

Omschrijving
bezwaar

Hoorzitting

6

Advies
Datum Oordeel

BOB
Datum

1

RO

Afwijzing planschade

17 april

12 juni

O

10 juli

Oordeel
t.o.v. advies
Conform

2

VTH

Afwijzing handhavingsverzoek

17 april

12 juni

deels G,
deels O

12 juli

3

RO

27 feb

26 sep

NM

4

RO

27 feb

26 sep

NM

5

RO

27 feb

26 sep

NM

6

RB

(geen)

27 sep

NO

7

VTH

Afwijzing planschade
8
IV
Afwijzing planschade
IV
Afwijzing planschade
IV
Degeneratievergoeding
Last onder dwangsom

13 mrt

4 april

O

8

VTH

Last onder dwangsom

13 mrt

4 april

9

VTH

13 mrt

10

RO

11

RO

12

VTH

13

O&D

14

VTH

15

VTH

16

VTH

Niet nemen
dwangsombesluit
Afwijzing planschade
IV
Afwijzing planschade
IV
Afwijzing handhavingsverzoek
Afwijzing wijzigingsverzoek persoonsgegevens (BRP)
Afwijzing handhavingsverzoek dwangsom
Afwijzing handhavingsverzoek dwangsom
Omgevingsvergunning
afwijken best. plan

17

VTH

18

19

7

Beroep rechtbank
Ja/nee
Uitspraak
Nee

N.v.t.

Conform

Ja

- Tussenuitspraak: G
- Einduitspraak: O

14 feb
2019
14 feb
2019
14 feb
2019
16 jan
2019
14 mei

Afwijkend (O)

Conform

Nog niet
bekend
Nog niet
bekend
Nog niet
bekend
Ja

Conform

Ja

14 juni

Conform

Ja

deels O,
deels G

4 april

deels
NO,
deels O
O

14 juni

Conform

Ja

deels O,
deels G

3 juli

21 nov

NM

Afwijkend (O)

13 nov

NM

4 sep

21 jan
10
2019
1 okt

14 feb
2019
14 feb
2019
22 okt

Conform

Nog niet
bekend
Nog niet
bekend
Nee

23 okt

3 dec

O

9 jan
2019

Conform

Ja

Nog in behandeling

23 okt

13 nov

O

13 dec

Conform

Ja

23 okt

13 nov

O

13 dec

Conform

Ja

23 okt

13 nov

17 dec

Conform

Ja

Omgevingsvergunning
afwijken best. Plan

23 okt

13 nov

17 dec

Conform

Ja

Nog in behandeling

VTH

Omgevingsvergunning
afwijken best. plan

23 okt

13 nov

17 dec

Conform

Ja

Nog in behandeling

VTH

Afwijzing Wob-verzoek

13 nov

4 dec

deels O,
deels
NM
deels O,
deels
NM
deels O,
deels
NM
G

Nog in behandeling
Nog in behandeling
Nog in behandeling

7 feb
2019

Afwijkend (O)

Nog niet
bekend

9

11

NO

Afwijkend (O)
Afwijkend (O)

Afwijkend (O)

Nog in behandeling
O

N.v.t.

6

BOB: Beslissing op bezwaar (van het college, de burgemeester, of de raad)
G: Gegrond – O: Ongegrond – NO: Niet-ontvankelijk – NM: Nader te motiveren
8
IV: Dit betreft een locatie voor intensieve veehouderij.
9
RB: Ruimtelijk Beheer
10
21 januari 2019 is de datum van het vervangende advies; de datum van het oorspronkelijke (vervallen) advies
was 3 december 2018.
11
O&D: Ontwikkeling & Dienstverlening
7

100
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4.2. Jaarverslag klachten
Inleiding
Een ieder heeft het recht om een klacht in te dienen over gedragingen van een bestuursorgaan of een
persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid hiervan. Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 9:1 van
de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Het begrip ‘klacht’ moet ruim geïnterpreteerd worden.
Onder ‘klacht’ moet namelijk in beginsel iedere uiting van ongenoegen worden verstaan, ongeacht of
deze schriftelijk of mondeling is gedaan.
Hoofdstuk 9 Awb geeft algemene regels voor de klachtbehandeling door bestuursorganen. Als
uitwerking van deze algemene regels heeft onze gemeente Reusel-De Mierden in het Protocol interne
klachtbehandeling met bijbehorende toelichting (Klachtenprotocol) meer specifiek bepaald hoe binnen
onze gemeente klachten moeten worden behandeld. Artikel 6 van dit protocol schrijft voor dat jaarlijks
verslag wordt uitgebracht aan de gemeenteraad over het aantal klachten, de aard van de klachten en
de wijze van afdoening van de klachten. Om die reden is dit Jaarverslag klachten 2018 opgesteld.
Dit jaarverslag gaat enkel over klachten met betrekking tot gedragingen van (medewerkers van) de
gemeente. Meldingen over bijvoorbeeld de publieke ruimte of klachten en meldingen over derden zijn
niet in dit verslag meegenomen. Deze vallen namelijk niet onder de reikwijdte van het begrip ‘klacht’,
zoals bedoeld in de Awb (hoofdstuk 9).
Informele klachtbehandeling
Onze gemeente streeft naar een meer persoonlijke benadering van de burger. Dit komt onder meer tot
uiting in ‘Samen Doen’, maar ook bij de behandeling van klachten: Indien mogelijk worden klachten
informeel, in samenspraak met de burger, behandeld en afgedaan. De informele aanpak heeft vaak
een beter resultaat dan een formele klachtafhandeling. Een klager zit meestal ook niet te wachten op
een formele schriftelijke reactie op zijn klacht, maar wil vooral gehoord worden. Dit kan bereikt worden
door persoonlijke en directe communicatie. In de meeste gevallen is de klager tevreden over de
uitkomst van een informele klachtbehandeling. Ook medewerkers ervaren een informele aanpak
doorgaans als prettig. Daarnaast is een informele afdoening van klachten voor de organisatie
efficiënter en voordeliger.
Klachtbehandeling in eerste aanleg (2018)
In 2018 heeft onze gemeente in totaal zes klachten ontvangen. (Ter vergelijking: in 2017 waren het
zeven klachten.) Alle in 2018 ontvangen klachten zijn informeel afgehandeld.
Een beschrijving van de in 2018 ontvangen klachten, en hoe deze zijn afgedaan:
Klacht 1
De eerste klacht ging over het uitblijven van een bericht met een aanvullende uitleg en informatie. Dit
was enkele weken tevoren toegezegd, tijdens een persoonlijk gesprek met de burgemeester en een
medewerker. Nog op dezelfde dag dat klager hierover een e-mail stuurde, heeft deze medewerker
hem een uitvoerige reactie per mail gestuurd. In deze e-mail zijn allereerst excuses gemaakt voor de
vertraagde reactie en zijn de gevraagde uitleg en informatie, alsook een nadere toelichting, gegeven.
Klacht 2
De tweede klacht was afkomstig van een inwoner die erover klaagde dat hij niet meer met zijn
hobbytractor met kleine aanhanger werd toegelaten tot de milieustraat in Bladel – waar de inwoners
van gemeente Reusel-De Mierden op aangewezen zijn. In de e-mailreactie op deze klacht is door de
gemeente aangegeven dat het ‘tractorverbod’ op 1 januari 2018 was ingesteld om grote tractoren en
karren te weren, maar dat dit verbod naar aanleiding van deze klacht nogmaals bezien zou worden.
Vervolgens is het tractorverbod versoepeld, in die zin dat hobbytractoren met een kleine aanhanger
weer worden toegelaten op de milieustraat.
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Klacht 3
De derde klacht betrof het uitblijven van een reactie van de gemeente nadat klaagster een claim had
ingediend wegens opgelopen autoschade bij de wegversmalling op de Broekkant in Lage Mierde. In
reactie hierop is telefonisch contact opgenomen met klaagster, waarbij excuses zijn aangeboden en
een toelichting is gegeven. Vervolgens is er na een grondige beoordeling van de schadeclaim een
inhoudelijke schriftelijke reactie aan klaagster verstuurd, waarin gemotiveerd is aangegeven dat de
gemeente geen aansprakelijkheid erkent.
Naar aanleiding van deze klacht zijn er intern afspraken gemaakt over de werkwijze ten aanzien van
de afhandeling van aansprakelijkstellingen. Daarnaast is in de nasleep van deze schadeclaim en
mede omdat er ook sprake was van enkele andere schadegevallen bij de wegversmallingen op de
Broekkant, besloten om de weginrichting ter plaatse te herzien. Vervolgens is de uitvoering van de
wegversmalling op de Broekkant op enkele punten aangepast, ter verbetering van de zichtbaarheid
ervan.
Klacht 4
De vierde klacht werd telefonisch ontvangen. Ook deze klacht had betrekking op de wegversmallingen
op de Broekkant in Lage Mierde. Volgens klager waren deze te krap, wat nadelig was voor zijn
bereikbaarheid. Daarnaast was klager ontevreden over de communicatie door de gemeente over de
diverse verkeersmaatregelen die ter plaatse waren genomen. Verder beklaagde klager zich over
achterstallig onderhoud van de Beekakkersweg.
Na ontvangst van deze klacht is meerdere keren met klager gebeld, waarbij inhoudelijk over zijn
klachten is gesproken. In een afsluitende brief heeft de gemeente aangegeven dat zij voortdurend
streeft naar een goede, heldere en tijdige communicatie met haar inwoners, ondernemers en
organisaties. Deze gemeentelijke informatievoorziening is over het algemeen volledig en tijdig, maar
kan vertraging hebben in bijzondere omstandigheden – zoals bij een acute, dringende brugafsluiting.
Tevens is medegedeeld dat de wegversmallingen in de Broekkant weliswaar gehandhaafd worden,
maar dat maatregelen worden genomen om de zichtbaarheid ervan te verbeteren. Overigens is met
betrekking tot de Beekakkersweg aangegeven dat de gemeente voornemens was om daar later dat
jaar (onder voorbehoud) onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
Klacht 5
De vijfde klacht betrof stankoverlast die bewoners van de Turnhoutseweg in Reusel ervaren van een
nabijgelegen boerenbedrijf, en door de gemeente hiertegen te nemen maatregelen. Na ontvangst van
deze klacht is er enkele keren telefonisch contact geweest tussen medewerkers van de gemeente en
de klager. Vervolgens hebben de wethouder Ruimte en enkele medewerkers een gesprek gehad met
klager en enkele andere bewoners van de Turnhoutseweg. Tijdens dit prettig en begripvol verlopen
gesprek hebben deze inwoners aangegeven welke overlast zij ervaren, en is vanuit de gemeente
uitgelegd wat gedaan wordt om deze situatie te verbeteren. Ook zijn er afspraken gemaakt met het
oog op toekomstige contacten tussen deze bewoners en de gemeente. Klager heeft aangegeven dat
hij – hoewel het probleem van de stankoverlast nog niet is opgelost – tevreden was over het contact
met de gemeente en over de behandeling van zijn klacht. De afhandeling van deze klacht is schriftelijk
bevestigd.
Klacht 6
De laatste klacht van 2018 is ontvangen op 7 augustus. Deze klacht betrof het uitblijven van enige
reactie van de gemeente op klagers brief van 25 maart 2018 en zijn e-mail van 22 mei. Na ontvangst
van deze klacht heeft de klachtencoördinator gebeld met klager en excuses aangeboden voor het niet
eerder reageren door de gemeente. Vervolgens heeft een medewerker van de vakafdeling gebeld met
klager om zijn vragen alsnog inhoudelijk te beantwoorden. Deze klachtafhandeling is aan klager
bevestigd per brief.
De kennelijke oorzaak waarom er in dit geval geen reacties waren gestuurd op de brief en e-mail van
klager was dat degene aan wie deze poststukken in het gemeentelijke digitale documentatiesysteem
(MyCorsa Nxt) waren toebedeeld deze stukken niet had opgemerkt, althans niet had opgepakt. Deze
stukken waren daardoor blijven 'liggen' bij deze persoon. Deze klacht maakt niet alleen het belang
duidelijk dat documenten goed worden geregistreerd, maar ook de noodzaak dat iedere medewerker
regelmatig het digitale documentatiesysteem raadpleegt.
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Op de laatste pagina van dit jaarverslag staat in twee tabellen een beknopt overzicht van de in 2018
ontvangen klachten.
Overgedragen klachtbehandeling (eerste aanleg, sociaal domein)
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van taken en de behandeling van klachten op het gebied
van het sociaal domein (Wmo, Participatiewet en Jeugdwet) ligt formeel niet bij onze gemeente, maar
is op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK)
overgedragen aan de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) de Kempen. Deze neemt in haar
jaarverslag een overzicht van de door deze dienst ontvangen klachten op.
Klacht A
Navraag bij ISD de Kempen heeft uitgewezen dat daar in 2018 één klacht op het gebied van het
sociaal domein vanuit onze gemeente is ontvangen. Deze klacht betrof het stopzetten van een
bijstandsuitkering vanwege het niet (tijdig) bij de ISD aanleveren van de benodigde gegevens.
Klaagster was van mening dat bij het stellen van de inlevertermijnen onvoldoende rekening was
gehouden met haar persoonlijke situatie (zwangerschap). Nadat de ISD een
klachtontvangstbevestiging had verstuurd, is er telefonisch contact geweest met klaagster en is er een
hoorzitting ingepland. Klaagster is daar echter niet verschenen. Klaagster heeft ook niet gereageerd
op vragen vanuit de ISD, per e-mail, of zij nog een hoorzitting wenste. Hierop heeft de ISD de
klachtbehandeling beëindigd. Overigens had de ISD de uitkering aan klaagster reeds op een eerder
moment hervat, nadat de benodigde stukken alsnog door haar waren aangeleverd.
Verantwoordelijkheid gemeente
De Nationale ombudsman stelt dat een gemeente, ook als taken zijn uitbesteed of overgedragen, zich
verantwoordelijk moet voelen voor een behoorlijke dienstverlening aan haar inwoner. En voor de
behoorlijke behandeling van de klacht door de betreffende instantieook als taken zijn uitbesteed of
overgedragen, zich in alle gevallen verantwoordelijk moet voelen voor een behoorlijke dienstverlening
aan haar inwoners. Hieronder valt ook de behoorlijke behandeling van een klacht door de
aangewezen instantie. Omdat het voor een burger vaak niet duidelijk is welk bestuursorgaan
verantwoordelijk is voor de gedraging waarover hij een klacht heeft, moet de gemeente haar
verantwoordelijkheid nemen door haar inwoner te begeleiden naar het juiste loket en een vinger aan
de pols houden bij de verdere klachtbehandeling.
Klachtbehandeling in tweede aanleg (2018)
Sinds 1 januari 2009 is onze gemeente voor de verplichte klachtbehandeling in tweede aanleg
12
aangesloten bij de Nationale ombudsman . Deze kan door eenieder gevraagd worden om onderzoek
te doen naar de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde zaak tegenover hem of een
ander heeft gedragen.
In 2018 heeft bij de Nationale ombudsman geen klachtbehandeling in tweede aanleg voor onze
gemeente plaatsgevonden. De Nationale ombudsman heeft in 2018 wel één verzoek vanuit onze
gemeente ontvangen. Dit verzoek had betrekking op de ISD, zo blijkt uit het ‘Overzicht ontvangen en
behandelde verzoeken’ van 16 januari 2019 (zie bijlage). De Nationale ombudsman heeft dit verzoek
zelfstandig, en zonder dat men hierover de gemeente heeft benaderd, afgehandeld.
Tot slot
De gemeente vindt het belangrijk dat klachten en klagers serieus genomen worden. Hoewel iedere
klacht er één teveel is, kan een klacht een verborgen probleem zichtbaar maken voor de gemeente.
Daarmee biedt een klacht een opening om dat probleem op te lossen, en om eventuele toekomstige
problemen te voorkomen. Waar wenselijk en mogelijk, worden werkprocessen en diensten aangepast.

12

Er is voor de aansluiting bij de Nationale ombudsman een jaarlijkse bijdrage verschuldigd, afhankelijk van het aantal
inwoners. De bijdrage van onze gemeente aan de Nationale ombudsman was voor 2018 € 2.546,71. – Corsa: 18IK.2138
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Overzicht klachten 2018
Klachten gemeente Reusel-De Mierden
Nr.

Gericht tegen

Klachtomschrijving
(wijze van indiening)

Acties

Afdoening

1

Medewerker
C&C,
Burgemeester
Milieustraat
(Bladel)

Uitblijven opvolgend bericht, na
gesprek burgemeester (e-mail)

E-mail

Informeel

Geen toegang tot milieustraat met
kleine particuliere tractor (website)

E-mail

Informeel

3

Afdelingen RB en
Verzekeringen

Telefoongesprek; brief

Informeel

4

Afdeling RB

Uitblijven reactie na aansprakelijkstelling voor autoschade Broekkant
(brief)
Verkeersmaatregelen, communicatie,
wegonderhoud (telefonisch)

Telefoongesprekken; brief

Informeel

5

College

Stankoverlast boerenbedrijf (website)

Telefoongesprekken;
gesprek met wethouder
en medewerkers; brief

Informeel

6

Afdeling RB

Uitblijven reactie op brief en e-mail
(website)

Telefoongesprek; brief

Informeel

Onvoldoende rekening gehouden
met persoonlijke situatie
(zwangerschap) bij geven van
reactietermijn, stopzetting uitkering
(e-mail)

Telefonisch contact, brief,
e-mail

Behandeling
beëindigd
i.v.m. geen
reactie

2

Klacht ISD de Kempen
A

Bijstandsconsulenten ISD
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5.

Balans met toelichting

Jaarrekening
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5.1. Balans
ACTIVA (bedragen in €)

Ultimo
2018

Ultimo
2017

Vaste activa
Immateriële vaste activa
● Onderzoek en ontwikkeling
● Bijdrage aan activa in eigendom van derden

0

0

806.888

832.157

Totaal immateriële vaste activa

806.888

832.157

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

13.441.113

13.974.685

7.195.576

6.911.481

2.990.677

2.079.926
23.627.367

Totaal materiële vaste activa

22.966.091

Financiële vaste activa
● Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
● Overige langlopende leningen
● Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar

11.685

11.685

528.247

536.498

55.909

Totaal financiële vaste activa
Totaal vaste activa

109.155
595.841

657.338

25.030.096

24.455.586

Vlottende activa
Voorraden
● Grond- en hulpstoffen:
- overige grond- en hulpstoffen
● Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie:
- voorziening voorraad grond in exploitatie

0

0

30.489.163

32.231.437

-15.535.453

Totaal voorraden

-17.144.841
14.953.710

15.086.596

Uitzettingen met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar
● Vorderingen op openbare lichamen

2.672.811

1.675.231

● Overige vorderingen

2.305.995

2.641.688

● Voorziening dubieuze debiteuren

-384.485

Totaal uitzettingen met rentetypische looptijd ≤ 1 jaar

-78.434
4.594.321

4.238.485

Liquide middelen
● Kassaldi
● Banksaldi

3.022

10.728

3.543.535

Totaal liquide middelen

0
3.546.557

10.728

Overlopende activa
● Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten
laste van volgende begrotingsjaren komen
Totaal overlopende activa

1.981.779

1.679.061
1.981.779

1.679.061

Totaal vlottende activa

25.076.367

21.014.869

TOTAAL ACTIVA

50.106.463

45.470.456
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PASSIVA (bedragen in €)

Ultimo
2018

Ultimo
2017

Vaste passiva
Eigen vermogen
● Reserves:
- algemene reserve

5.504.005

5.350.088

- bestemmingsreserves

6.443.032

1.348.635

● Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

4.193.929

Totaal eigen vermogen

Voorzieningen

900.917
16.140.966

7.599.640

2.922.490

2.846.743

Vaste schulden met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar
● Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

26.464.893

28.269.254

Totaal vaste schulden

26.464.893

28.269.254

Totaal vaste passiva

45.528.349

38.715.637

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd ≤ 1 jaar
● Banksaldi

0

● Kasgeldleningen < 1 jaar

0

0

2.603.410

2.474.418

● Crediteuren
● Overige schulden

1.248.937

245.107

Totaal netto vlottende schulden

266.941
2.848.517

3.990.296

Overlopende passiva
● Nog te betalen bedragen
● Overige vooruitontvangen bedragen

1.307.270

1.653.757

422.327

1.110.765

Totaal overlopende passiva

1.729.597

2.764.522

Totaal vlottende passiva

4.578.114

6.754.818

TOTAAL PASSIVA

50.106.463

45.470.456

Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen
borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt

14.028.000

14.055.000
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Toelichting balans
Afschrijvingsbeleid
Op 6 november 2012 is een herziene Nota reserves, voorzieningen en afschrijvingsbeleid vastgesteld
door de raad. In januari 2016 en september 2017 zijn hierop een wijzigingen vastgesteld ten aanzien
van de afschrijvingstermijnen voor lichtmasten en armaturen voor de openbare verlichting en wegen.
Uitgangspunten

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs.

Investeringen van vóór 2017 worden verantwoord volgens de zogenaamde bruto methode:
afschrijven op de volledige investering en indien subsidies of bijdragen derden ontvangen
worden, tegelijkertijd negatief afschrijven over de subsidie, bijdrage e.d.. Ingaande 2017 vindt
hierop een wijziging plaats omdat op basis van de gewijzigde Bbv-voorschriften de bijdragen van
derden in mindering moeten worden gebracht op de investering en er dus afgeschreven moet
worden op basis van de netto-investering.
Voor investeringen waarbij het krediet vóór 2004 (=datum invoering Bbv) is gevoteerd en
waarvoor dekking uit reserves is aangewezen, wordt nog wel direct afgeschreven (= netto
methode).

Nieuwe investeringen zijn gebaseerd op de afschrijvingstermijnen zoals opgenomen in de
herziene nota 2012, inclusief de later daarop vastgestelde wijzigingen. Bestaande investeringen
ondergaan geen wijziging qua afschrijving.

Op alle investeringen wordt afgeschreven, met uitzondering van investeringen in gronden en
terreinen.

Lineaire afschrijving is het uitgangspunt.

Investeringen tot € 5.000 worden ineens afgeschreven.

In de ramingen worden jaarlijkse kapitaallasten bepaald op basis van de begrote
investeringsbedragen totdat de investering is afgerond, vanaf welk moment de werkelijke
verkrijgings- of vervaardigingsprijs als basis voor de afschrijving dient. De werkelijke afschrijving
vindt plaats op basis van werkelijk uitgegeven bedragen op maandelijkse basis.

Van activa welke als gevolg van verkoop, sloop, diefstal, verlies en dergelijke niet of niet meer in
bezit zijn van de gemeente, wordt de restant boekwaarde in het desbetreffende jaar afgeboekt
ten laste van de exploitatie. Eventuele opbrengsten uit verkoop, verzekeringsgelden of
anderszins worden in datzelfde jaar ten gunste van de exploitatie gebracht.
Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe plaats op
basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en
lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot
inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten worden daarbij verantwoord tot hun
brutobedrag. De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze
jaarrekening toegelicht.
Eigen bijdragen CAK
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming
(persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft
bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het
CAK (Centraal Administratie Kantoor). De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is
ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen
als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK heeft de
wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen
bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de
gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden
verkregen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan welke verwerkt zouden moeten
worden in de staat van baten of lasten en/of de balans.
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5.1.1.

Activa

Immateriële vaste activa
Het verloop van deze post is als volgt:
Immatieriële vaste activa
Bedragen in €

Balans

Vermeerdering

Vermindering

Afschrijvingen

Balans

31-12-2017

Onderzoek en ontwikkeling

31-12-2018
0

58.034

24.195

33.839

0

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

832.157

0

0

25.269

806.888

TOTAAL

832.157

58.034

24.195

59.108

806.888

Onderzoek en ontwikkeling
Per saldo is in 2018 een bedrag van € 33.839 uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling. Dit betreft
met name de volgende investeringen: Visie Centrumplan-Zuid (€ 18.913) en WRO-proof maken van
de structuurvisie (€ 9.939). Onderzoek en ontwikkeling wordt in één keer afgeschreven. Vandaar dat
de waarde op balans nul is.
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
In 2018 hebben er geen nieuwe investeringen op dit gebied plaatsgevonden.
Materiële vaste activa
Het verloop van deze post is als volgt:
Materiële vaste activa
Bedragen in €

Balans

Vermeerdering

Vermindering

Afschrijvingen

Balans

31-12-2017

31-12-2018

Investeringen met economisch nut:
Gronden en terreinen

632.660

0

0

2.370

Strategische gronden

850.000

0

0

0

850.000

11.865.003

0

0

484.130

11.380.873

277.188

0

0

19.528

257.660

49.016

0

0

19.535

29.481

202.884

42.844

439

40.089

205.200

Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
Sub totaal

630.290

97.934

0

0

10.324

87.610

13.974.685

42.844

439

575.976

13.441.113

213.235

7.195.576

Investeringen met conomisch nut waarvoor ter b estrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:
Riolering

6.911.481

497.330

0

Investeringen in de openb are ruimte met maatschappelijk nut:
Gronden en terreinen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Machines, apparaten en installaties

46.905

0

0

758

46.147

2.026.047

1.755.985

741.777

102.188

2.938.067

6.974

0

0

511

6.463

Sub totaal

2.079.926

1.755.985

741.777

103.457

2.990.677

TOTAAL

22.966.091

2.296.159

742.215

892.668

23.627.367

Algemeen
De materiële vaste activa worden onderverdeeld in investeringen met economisch nut en
maatschappelijk nut, waarbij investeringen met economisch nut in principe verhandelbaar zijn en
investeringen met maatschappelijk nut niet.
Investeringen met economisch nut
Strategische gronden
Conform Bbv moeten gronden die niet in exploitatie zijn genomen als materieel vast actief worden
verantwoord. Voorheen stonden deze bij voorraden grond. De gronden Kleine Hoeven fase 2 zijn
hierin opgenomen.
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Machines, apparaten en installaties
De investeringen in machines, apparaten en installaties zijn totaal € 42.844 in 2018. Het gaat hierbij
met name om uitgaven voor het discussiesysteem voor de raadszaal (€ 23.097) en de vervanging van
de iPads (€ 11.544).
Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven
Riolering
In totaliteit is in 2018 € 497.330 geïnvesteerd. Dit is uitgegeven aan de uitvoering van de plannen voor
vervanging riolering (€ 426.096) en voor de vervanging van vacuümstation De Voort (€ 72.435).
Investeringen met maatschappelijk nut
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
De investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken bedragen € 1.755.985. Deze bestaan
met name uit de volgende investeringen:

Vervanging wegen volgens beleidsplan 2017
€ 752.048

Renovatie Turnhoutseweg N284
€ 726.174

Rehabilitatiekrediet wegen 2018
€ 168.767
De verminderingen bedragen in totaliteit € 741.777. Deze bestaan met name uit ontvangen subsidies
en bijdragen voor:

Renovatie Turnhoutseweg N284
€ 726.174
Als deze subsidie of bijdrage is ontvangen maar de middelen nog niet zijn besteed, wordt het verschil
van het project gehaald en naar vooruit ontvangen bedragen geboekt.
Financiële vaste activa
Het verloop van de post is als volgt:
Financiële vaste activa
Bedragen in €

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Balans

Vermeerdering

Vermindering

Afschrijvingen

Balans

31-12-2017

31-12-2018

11.685

0

0

0

11.685

Overige langlopende leningen

536.498

0

8.250

0

528.247

Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar

109.155

0

0

53.246

55.909

TOTAAL

657.338

0

8.250

53.246

595.841

Overige langlopende leningen
Eind 2018 bedroeg de restant schuld van de personeelshypotheken € 274.920. Dit was tot eind 1996
onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden. Nieuwe leningen worden niet meer verstrekt.
Naast de hypotheken zijn er onder deze post ook een tweetal leningen opgenomen aan plaatselijke
verenigingen van in totaal € 253.327. Met de betreffende organisaties zijn destijds specifieke
afspraken gemaakt wanneer zij deze moeten terugbetalen.
Vlottende activa
Voorraden
Het verloop van de post is als volgt:
Vlottende activa
Bedragen in €

Voorraden grond
Voorziening voorraden grond
Totaal

Balans

Vermeerdering

31-12-2017

Vrijval

Vermindering

Balans

voorziening

31-12-2018

32.231.437

448.423

2.190.696

30.489.163

-17.144.841

-173.426

1.782.814

0

-15.535.453

15.086.596

274.997

1.782.814

2.190.696

14.953.710
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Algemeen
In de paragraaf ‘Grondbeleid’ en in de voor uw raad ter inzage liggende rapportages wordt onder
andere per grondexploitatie een inschatting gemaakt van de nog te maken kosten en de te verwachte
opbrengsten. Als een grondexploitatie naar verwachting verliesgevend is, moet hiervoor een
voorziening gevormd worden.
Voorraden grond
De voorraden grond bedroegen eind 2018 € 30.489.163, te weten:

Kerkekkers (Hulsel)
€
99.615

Kleine Hoeven (Reusel)
€ 25.986.494

Molen Akkers (Reusel)
€
197.545

De Leeuwerik (Hooge Mierde)
€ 1.527.369

De Hasselt-II (Lage Mierde)
€ 1.337.712

Hart van Reusel
€ 1.329.397

Den Horst (Reusel)
€
11.032
De afname van de voorraden grond met € 1.742.274 wordt verder toegelicht in paragraaf 2.7
Grondbeleid.
Voorziening voorraden grond
Als het toekomstige resultaat van een grondexploitatie verliesgevend is, moet hiervoor een
verliesvoorziening voor worden gevormd. Elk jaar wordt de winstgevendheid opnieuw berekend. Waar
nodig wordt de voorziening verhoogd of verlaagd. De totale voorziening bedraagt eind 2018
€ 15.535.453. De afname van de voorziening met € 1.609.388 wordt verder toegelicht in de paragraaf
Grondbeleid.
Vorderingen
Het verloop van de post is als volgt:
Vorderingen

Balans

Balans

Bedragen in €

31-12-2017

31-12-2018

Vorderingen op openbare lichamen

1.675.231

2.672.811

Debiteuren

1.807.995

1.523.504

0

-234.301

Overige vorderingen incl. sociale zaken

832.931

786.969

Voorziening dubieuze debiteuren ISD

-78.434

-150.184

762

-4.479

4.238.485

4.594.321

Voorziening dubieuze debiteuren

Kruisposten
Totaal

De vorderingen op openbare lichamen vormen een zeer beperkt risico. Anders is het met de overige
debiteuren. Hierbij gaan wij er overigens van uit dat alle vorderingen ook daadwerkelijk geïnd gaan
worden.
De toename van de posten vorderingen op openbare lichamen en debiteuren ten opzichte van
2017 met in totaal € 713.090 komt met name door:

hogere uitkering uit het BCF in 2018
€ 700.662

hogere vangnetuitkering Participatiewet
€ 143.019
In totaal staat er een bedrag van bijna € 519.000 aan vorderingen langer dan 90 dagen open. Bij de
jaarrekening 2017 was dit nog bijna € 217.000. De meeste vorderingen zijn overgedragen aan onze
deurwaarder Cannock Chase. Met een aantal personen en bedrijven zijn betalingsregelingen
getroffen.
Tot voor 2018 kende onze gemeente geen voorziening dubieuze debiteuren. Uitgangspunt is dat
alle vorderingen ook daadwerkelijk geïnd worden. Hier wordt samen met de deurwaarder vol op
ingezet. Als na al deze inspanningen blijkt dat de vordering oninbaar is, wordt deze als negatieve baat
(last) opgenomen op het product waar destijds de opbrengsten zijn verantwoord.
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Van een drietal debiteuren is het dusdanig onzeker dat de vorderingen geïnd kunnen worden dat er in
2018 uit voorzichtigheid een voorziening is gevormd voor € 234.301 voor de volgende soort
vorderingen:

Toeristenbelasting 2012 t/m 2018
€ 139.950

Afvalstoffen- en rioolheffing 2013 t/m 2018
€ 70.989

OZB 2014 t/m 2018
€ 13.362

Dwangsom
€ 10.000
Bij de betreffende programma’s is de toevoeging aan de voorziening ook opgenomen.
De voorziening dubieuze debiteuren ISD geeft de mogelijke oninbaarheid van te ontvangen
bedragen van de debiteuren ISD voor onze gemeente weer. Hiervoor ontvangen wij een opgave van
de ISD. In 2018 is de voorziening verhoogd met € 71.750.
Liquide middelen
De specificatie van de post is als volgt:
Liquide middelen
Bedragen in €

Kas

Balans

Balans

31-12-2017

31-12-2018

10.728

3.022

0

3.543.535

10.728

3.546.557

Banksaldi
Totaal

Met name door de overdracht van een deel van de provinciale weg N284 en de ontvangen bonus van
de WVK-groep waren de banksaldi in totaliteit eind 2018 positief met € 3.543.535.
Overlopende activa
Het verloop van de post is als volgt:
Overlopende activa
Bedragen in €

Nog te innen vorderingen

Balans

Balans

31-12-2017

31-12-2018

1.609.416

1.736.242

Vooruitbetaalde bedragen

73.307

245.615

Overige

-3.663

-79

1.679.061

1.981.779

Totaal

Onder nog te innen vorderingen worden posten opgenomen waarvan de prestatie in 2018 is
geleverd, maar:

de nota in 2019 is verstuurd (bijv. Afval- en rioolheffing 2e half jaar 2018 met € 1.006.044)

waarvoor nog geen nota gestuurd kon worden, omdat de hoogte van het bedrag nog niet bekend
is (bijv. Toeristenbelasting 2018 met € 110.000 en de afrekening bedrijfsvoering kosten GRSK
met € 77.052).
Door deze op te nemen als nog te innen vorderingen, komen deze baten ten goede aan het resultaat
van 2018.
De toename van de post vooruitbetaalde bedragen wordt met name veroorzaakt door de
e
gemeentelijke bijdrage 1 kwartaal 2019 voor de werkzaamheden van de Veiligheidsregio BrabantZuidoost (€ 193.981). Hierdoor drukken deze lasten op het resultaat van 2019.
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5.1.2.

Passiva

Eigen vermogen
Het verloop van de algemene reserve is als volgt:
Eigen vermogen
Bedragen in €

Algemene reserve

Balans

Vermeerdering

Vermindering

Balans

31-12-2017

31-12-2018

5.350.088

900.917

747.000

Saldo van baten en lasten 2017

900.917

0

900.917

0

Saldo van baten en lasten 2018

0

4.193.929

0

4.193.929

6.251.005

5.094.846

1.647.917

9.697.934

Totaal algemene reserves

5.504.005

Saldo van baten en lasten 2017
Het rekeningresultaat van vorig jaar is conform besluit vaststelling jaarrekening als volgt bestemd:

Toevoeging voor de overheveling van nog niet uitgevoerde zaken naar 2018 (€ 647.000)

Storting nieuw te vormen reserve Mobiliteitsbevordering en opvang langdurig verlof (€ 100.000)

Toevoeging aan de algemene reserve (€ 153.917)
Saldo van baten en lasten 2018
In 2018 is een positief saldo gerealiseerd van € 4.193.929. In paragraaf 5.3 Overzicht van baten en
lasten wordt dit verder toegelicht.
Bestemmingsreserves
Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:
Bestemmingsreserves
Bedragen in €

Balans

Vermeerdering

Vermindering

Balans

31-12-2017

31-12-2018

Uitvoering speelruimtebeleid

19.629

0

0

19.629

Organisatie ontwikkeling

38.429

0

0

38.429

Ontwikkeling buitengebied

580.060

132.928

106.500

606.488

Onderhoud wegen

380.586

0

0

380.586

Omslag (transformatie) in het sociaal domein

329.931

0

41.807

288.124

Overdracht deel provinciale weg N284

0

5.000.000

0

5.000.000

Mobiliteitsbevordering en opvang langdurig verlof

0

109.776

0

109.776

1.348.635

5.242.704

148.307

6.443.032

Totaal bestemmingsreserves

De reserve Ontwikkeling buitengebied is ingesteld ter uitvoering van de provinciale beleidsnota
Buitengebied in Ontwikkeling (BIO) op grond waarvan onder bepaalde voorwaarden woningen
gebouwd kunnen worden in het buitengebied als compensatie voor de sloop van overbodige stallen
e.d. De initiatiefnemer stort als compensatie voor de bestemmingswinst een ‘BIO-bijdrage’ in de
reserve. Ook soortgelijke bijdragen (o.a. Ruimte voor Ruimte) worden in deze reserve gestort.
Voor het herstel van het landschap fase 1 t/m 4 is in 2018 een bedrag van € 106.500 onttrokken aan
de reserve. Een bedrag van € 132.928 is toegevoegd aan de reserve. Met name vanwege verkoop
van grond (RV 48-2018).
De reserve Onderhoud wegen is in 2016 gevormd, omdat de Voorziening wegen onvoldoende
onderbouwd was volgens de normen van het Bbv. Voor de realisatie van Hart van Reusel wordt hier
vanaf 2019 jaarlijks € 38.000 aan onttrokken.
De reserve omslag (transformatie) in het sociaal domein is in 2016 gevormd. Doel van de reserve
is om de leefbaarheid in onze kernen te bevorderen. De lasten van de betreffende uitvoeringsplannen
en projecten worden uit deze reserve gedekt. De einddatum van de reserve is 31 december 2021.
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Vreemd vermogen
Voorzieningen
Het verloop van de post is als volgt:
Voorzieningen
Bedragen in €

Voorziening wachtgeld personeel en bestuurders
Voorziening Appa-pensioenen
Voorziening wegen

Balans

Vrijval

Vermeerdering

31-12-2017

Vermindering

Balans

voorziening

31-12-2018

779.754

109.845

0

150.958

738.641

1.428.328

3.177

325.000

43.897

1.062.608

0

475.419

0

56.299

419.120

Voorziening onderhoud gebouwen

160.334

142.051

0

92.200

210.185

Voorziening riolering

478.303

13.634

0

0

491.937

25

32.250

0

32.275

0

2.846.743

776.376

325.000

375.629

2.922.490

Voorziening afvalstoffenheffing
Totaal voorzieningen

De voorziening wachtgelden personeel en bestuurders is ingesteld voor de wachtgelden (niet de
pensioenen) voor voormalig personeel en bestuurders. De voorziening is op niveau gebracht op basis
van de meest recente inzichten inzake lopende en toekomstige verplichtingen. Gelet op het
persoonlijke karakter worden de vermeerderingen en verminderingen niet verder toegelicht.
De voorziening Appa-pensioenen is ingesteld voor toekomstige pensioenverplichtingen aan
politieke ambtsdragers (wethouders) en hun nabestaanden. Een deel van de voorziening kan
vrijvallen omdat recente nauwkeurige berekeningen tot een lagere uitkomst voor de stand van de
voorziening leiden. Gelet op het persoonlijke karakter worden de vermeerderingen en verminderingen
niet verder toegelicht.
De voorziening onderhoud gebouwen is gebaseerd op een “verlopen” beheerplan gebouwen.
Normaliter zou de voorziening vrij moeten vallen als deze niet voldoende is onderbouwd. Aangezien er
in 2019 een nieuw beheerplan door de raad wordt vastgesteld, mag de voorziening gehandhaafd
blijven in 2018.
De voorziening riolering heeft tot doel om sterke pieken of dalen in de tarieven voor rioolheffing te
voorkomen. Voor- en nadelige saldi tussen lasten en baten voor rioolheffing worden ten gunste dan
wel ten laste van deze voorziening gebracht.
In 2018 is een voordelig saldo van € 13.643 toegevoegd aan de voorziening. In de paragraaf 2.2
Lokale heffingen wordt dit verder toegelicht.
De voorziening afvalstoffenheffing heeft tot doel om sterke pieken of dalen in de tarieven
afvalstoffenheffing zoveel mogelijk te voorkomen. Voor- en nadelige saldi tussen lasten en baten
afvalverwijdering/afvalstoffenheffing worden ten gunste dan wel ten laste gebracht van deze
voorziening.
In 2018 waren de uitgaven voor afvalstoffenheffing € 143.333 hoger dan de inkomsten. Daarom is het
gehele saldo aan de voorziening onttrokken. In de paragraaf 2.2 Lokale heffingen wordt dit verder
toegelicht.
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
De specificatie van de post is als volgt:
Langlopende schulden
Bedragen in €

Balans

Balans

31-12-2017

31-12-2018

Stand per 1-1

29.957.072

28.269.254

Bij: Nieuwe geldlening

12.000.000

14.000.000

-13.687.818

-15.804.362

28.269.254

26.464.893

Af: Aflossing
Saldo per 31-12
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Ter herfinanciering van bestaande leningen zijn er vijf nieuwe leningen afgesloten voor in totaal € 14
miljoen. Op de bestaande geldleningen is een bedrag van € 15,8 miljoen afgelost. Hierdoor is de
omvang van leningenportefeuille gedaald met € 1,8 miljoen naar € 26,5 miljoen.
Vlottende passiva
Kortlopende schulden
De kortlopende schulden en liquide middelen kunnen als volgt worden verdeeld:
Kortlopende schulden
Bedragen in €

Banksaldi

Balans

Balans

31-12-2017

31-12-2018

1.248.937

0

0

0

2.474.418

2.603.410

266.941

245.107

Subtotaal overige schulden

2.741.359

2.848.517

Totaal

3.990.296

2.848.517

Kasgeldleningen < 1 jaar
Crediteuren
Overige schulden

Overlopende passiva
De specificatie van de post is als volgt:
Overlopende passiva
Bedragen in €

Balans

Balans

31-12-2017

31-12-2018

Nog te betalen

1.653.757

1.307.270

Overige vooruitontvangen bedragen

1.110.765

422.327

Totaal

2.764.522

1.729.597

Nog te betalen
Hier worden posten opgenomen waarvan de prestatie in 2018 heeft plaatsgevonden, maar waarvoor
aan het eind van het jaar nog geen factuur was ontvangen. Hierdoor drukken deze lasten op het
resultaat van 2018.
De afname van deze post ten opzichte van 2017 met € 346.487 komt met name door:

Lagere terugbetaling bijdrage BBZ 2018
€ 187.413
Overige vooruit ontvangen bedragen
Voor de realisatie van investeringen (activa) of de realisatie van anterieure overeenkomsten ontvangt
de gemeente soms vooraf een bijdrage van een derde. Als deze hoger is dan de uitgaven in dat jaar
wordt het overschot opgenomen onder deze post.
Voor de Renovatie van de Turnhoutseweg is in 2018 een bedrag van € 213.202 opgenomen. Voor
2017 was dit nog € 939.376. Met name door deze afname is de post gedaald ten opzichte 2017.
Aan natuurlijke en rechtspersonen verstrekte borgstellingen of garantstellingen
Door het aangaan van achtervangovereenkomsten werkt de gemeente mee aan de financierbaarheid
van sociale huisvesting. In eerste instantie verleent de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw
de garantie. Indien haar garantievermogen onder het garantieniveau daalt, dan wordt de garantie van
zowel het Rijk als de gemeente, elk voor 50%, van toepassing.
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De gemeente heeft indirecte garanties afgegeven aan Woningstichting De Zaligheden en Stichting
Wooninc (voorheen Woningstichting De Kempen). Het totale gegarandeerde bedrag (schuldrestant)
per 31 december 2018 is € 14.028.000. In 2018 heeft de gemeente geen betalingen hoeven te doen in
het kader van de gegarandeerde leningen.
Onderstaande tabel geeft inzicht in de waarborgen en de bedragen:
Leningnr.
WSW

Leningnr. financieel

Geldnemer

Woningstichting De Kempen
1
26798
14.34.916.693 Stichting Wooninc
Woningstichting De Zaligheden
2
42149
10.026.664 Woningstichting
De Zaligheden
3
45256
40.108.493 Woningstichting
De Zaligheden

Geldgever

Hoofdsom
lening

Doel

% waar Einddatum Restant saldo
borg voor Lening
begin jaar
is
verleend

Restant
bedrag
einde jaar

Rabobank
De Kempen-West

385.713 Achtervangovereenkomst
WSW

100

28-2-2019

55.000

28.000

Nederlandse
Waterschapsbank
Bank Nederlandse
Gemeenten

10.000.000 Achtervangovereenkomst
WSW
4.000.000 Achtervangovereenkomst
WSW
14.385.713

100

1-10-2058

10.000.000

10.000.000

100

1-8-2025

4.000.000

4.000.000

14.055.000

14.028.000
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5.2. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Contractpartner

Inhoud

Ingangsdatum Einddatum Contractwaarde ex. Btw

Breinstein BV

Inleenovereenkomst Tessel Stoppelenburg

30-5-2017

30-5-2018

C.O.R. Coppelmans Ontstoppingen en
Reinigingen B.V .
Canon Nederland N.V.

Aannemingsovereenkomst reinigen en inspecteren riolering gemeente Reusel-De Mierden.

15-2-2018

14-2-2020

Raamovereenkomst print- en kopieerpaper.

1-4-2017

De Jong Zuurmond Infrabeheer, Onderhoud &
Services BV
Dierenbescherming Afdeling Brabant Zuid-Oost

Aannemingsovereenkomst Raamovereenkomst onderhoud asfaltverhardingen
Kempengemeenten 2018-2021
Samenwerkingsovereenkomst Dierenbescherming en gemeente Reusel-De Mierden 2017-2018

1-1-2018

31-12-2021

1-1-2017

31-12-2018

Gielen Druk Print Webmedia

Raamovereenkomst inzake Drukwerk.

1-9-2017

Driessen HRM B.V.

Detachering

1-4-2017

Greenchoice

Levering van al het profielgas en/of capaciteitsgas dat nodig is voor de aansluitingen

Grond- en Sloopwerken Deenen B.V.

Onderhoud waterafvoer; aanbesteding onderhoud watergangen en retenties "

Hekkelman Advocaten N.V.
Heijmans Wegen

(per jaar)

1-1-2017

1-4-2020 Raamovereenkomst; geen
verplichting aan verbonden.
€ 742.515

30-9-2018

Raamovereenkomst juridische dienstverlening met Hekkelman Advocaten N.V.

1-1-2017

31-8-2020

Aannemingsovereenkomst onderhoud openbare verlichting 4 kempengemeenten

1-9-2016

1-9-2018

Hestia Sportbeheer B.V.
Lyreco Nederland B.V.

Beheer en de exploitatie van het Sporthuis Reusel
Raamovereenkomst Bureaubehoeften met Lyreco.

1-4-2013
1-1-2017

31-3-2033
1-7-2019

Lyreco Nederland B.V.

Raamovereenkomst bureaubehoeften

1-1-2017

1-7-2019

Lloyd's
Lumens Holding B.V.
Nijha

1-1-2016
1-1-2018
1-1-2018

1-1-2019
30-6-2018
1-1-2021

POL Heteren B.V.

Aansprakelijkheid voor Gemeenten
Woonbegeleiding Statushouders Fraterhuis
overeenkomst werkzaamheden inspectie en reparatie binnensportaccomodatie sportzaal Den
Houtert
Raamovereenkomst inzake de levering van verkeers- en straatnaamborden.

Omgevingsadvies

Overeenkomst van opdracht met Omgevingsadvies, juridische ondersteuning

Research 2Evolve

Voortzetting digitaal inwonerspanel 2018 gemeente Reusel-De Mierden

Revis Verkeerstechniek BV
Riooladvies Michel Sikkes

Recreatief-toeristische objectenbewegwijzering gemeente Reusel-De Mierden: plaatsen,
verwijderen en onderhoud en herstel borden
Opdracht projecten VGRP 2017-2021

Schoonmaakbedrijf Roefs

Schoonmaak Gemeentehuis, Bibliotheek en gemeentewerf Reusel-De Mierden

1-7-2016

Stichting MEE Zuidoost Brabant

1-1-2018

TOG Nederland Zuid B.V.

Overeenkomst Stichting MEE Zuidoost Brabant, onafhankelijke cliëntondersteuning in het
kader van jeugdhulp 2018
Herwaardering WOZ

Touringcarbedrijf Van Gompel Bergeijk B.V.
Trias B.V.

overeenkomst gymvervoer gemeente Reusel-De Mierden
Verlenging webbased SubsidieVolgSysteem t/m 31-12-2018

1-8-2015
1-1-2018

Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans B.V.
Veeg- en Rioolbedrijf Adriaans B.V.
Gielen Druk Print Webmedia

Vegen van wegen
Reinigen kolken gemeente Reusel-De Mierden
raamovereenkomst inzake Drukwerk Bizob-2016-NH-BU-006, versie 28-08-2017

Wegenbouw Steevens B.V.
Yacht

Raamovereenkomst met Steevens Wegenbouw voor onderhoud elementenverhardingen
gemeente Bladel en gemeente Reusel-De Mierden
inhuur tijdelijke medewerkers

Crowe Foederer

accountantsdiensten

1-7-2017
1-1-2018

€ 15.750

31-8-2020 Raamovereenkomst; geen
verplichting aan verbonden.
1-4-2018 Afhankelijk van behoefte;
geen afnameverplichting
1-1-2020 Afhankelijk van verbruik

1-10-2016

1-10-2016

€ 74.880
(totale opdracht)
€ 104.910

€ 136.316
(totale opdracht)
Raamovereenkomst; geen
verplichting aan verbonden.
Afhankelijk van storingen;
geen afnameverplichting
€ 80.438
Raamovereenkomst; geen
verplichting aan verbonden.
Raamovereenkomst; geen
verplichting aan verbonden.
€ 16.165
€ 36.761
€ 405

1-10-2018 Raamovereenkomst; geen
verplichting aan verbonden.
30-6-2018 Afhankelijk van behoefte;
geen afnameverplichting
31-12-2018 Afhankelijk van afname.

1-10-2010

30-9-2020

€ 1.635

1-7-2017

31-12-2018

€ 32.800

1-7-2019

€ 35.075

1-1-2016

31-12-2018 Afhankelijk van aantal
trajecten
31-12-2018 Afhankelijk van aantal
objecten (€ 1,95 per object)
1-8-2018
€ 55.280
31-12-2018
€ 1.150

1-1-2019
€ 24.837
31-3-2019
€ 44.021
31-8-2020 Raamovereenkomst; geen
verplichting aan verbonden.
1-1-2018 31-12-2019 Raamovereenkomst; geen
verplichting aan verbonden.
1-8-2017
1-8-2018 Raamovereenkomst; geen
afnameverplichting
boekjaar 2017
boekjaar 2018 / 2020
€ 26.560 per jaar
1-1-2015
1-4-2017
1-9-2017
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5.3. Overzicht van baten en lasten
Rekening

Begroting

Begroting

Rekening

Resultaat

V=voordelig

2017

2018

2018

2018

t.o.v. begr.

N=nadelig

(Voor w ijziging) (Na w ijziging)
Bedragen x € 1.000

PROGRAMMA
0 Bestuur en ondersteuning
Lasten

-5.756

-6.968

-6.344

-5.227

1.117

V

Baten

19.712

21.123

21.479

21.147

-332

N

Saldo

13.956

14.155

15.135

15.920

785

V

1 Veiligheid
Lasten

-1.136

-1.229

-1.242

-1.221

21

V

Baten

71

54

54

61

7

V

Saldo

-1.065

-1.175

-1.188

-1.160

28

V

2 Verkeer en vervoer
Lasten

-1.316

-1.294

-1.947

-1.451

496

V

Baten

183

35

5.035

5.093

58

V

Saldo

-1.133

-1.259

3.088

3.642

554

V

Lasten

-1.717

-1.941

-1.956

-3.546

-1.590

N

Baten

1.058

1.969

2.788

6.026

3.238

V

Saldo

-659

28

832

2.480

1.648

V

3 Economie

4 Onderwijs
Lasten

-784

-798

-807

-1.036

-229

N

Baten

43

43

42

332

290

V

Saldo

-741

-755

-765

-704

61

V

5 Sport, cultuur en recreatie
Lasten

-2.011

-2.325

-2.486

-2.251

235

V

Baten

321

314

441

463

22

V

Saldo

-1.690

-2.011

-2.045

-1.788

257

V

6 Sociaal domein
Lasten

-10.426

-10.424

-11.036

-11.120

-84

N

Baten

2.227

2.159

1.924

3.019

1.095

V

Saldo

-8.199

-8.265

-9.112

-8.101

1.011

V

Lasten

-2.925

-3.080

-3.229

-3.072

157

V

Baten

2.390

2.511

2.511

2.588

77

V

Saldo

-535

-569

-718

-484

234

V

Lasten

-3.557

-4.241

-4.965

-3.160

1.805

V

Baten

4.149

3.568

3.978

1.897

-2.081

N

Saldo

592

-673

-987

-1.263

-276

N

0

-1

-1

0

1

V

Totaal Lasten

-29.628

-32.300

-34.012

-32.084

1.928

V

Totaal Baten

30.154

31.776

38.252

40.626

2.374

V

Saldo van baten en lasten

526

-524

4.240

8.542

4.302

V

Storting / onttrekking RESERVES

375

-5.387

-4.352

-4.348

4

V

RESULTAAT

901

-5.911

-112

4.194

4.306

V

7 Volksgezondheid en milieu

8 VHROSV

Bedrag van de heffing voor de vpb
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Verschillenanalyse
Uit het overzicht van baten en lasten kunt u de saldi per programma aflezen en in de toelichtingen bij
de programma’s vindt u op productniveau meer gedetailleerde informatie over de afwijkingen tussen
ramingen en realisatie. Zoals in de inleiding in deze jaarrekening is vermeld, zijn de structurele baten
en lasten gelijk aan de raming, maar laat het incidentele saldo een voordelig verschil zien van
e
€ 4.307.000 ten opzichte van de ramingen in de 2 Berap 2018 c.q. laatste begrotingswijziging 2018.
Op hoofdlijnen is dat incidentele saldoverschil als volgt te verklaren:
Onderwerp
Verschil in kosten salarissen en inhuur
Bedragen in overheveling resultaat
Hogere uitkering gemeentefonds
Hogere doorbetaling Wsw-gelden i.v.m. hoger bedrag in gemeentefonds
Hogere vergoeding raadsleden (compensatie in gemeentefonds)
Uitkering vermogen WVK-groep
Uitkering bonusbudget WVK-groep
Vrijval verliesvoorziening grondexploitatie Kleine Hoeven
Ophoging verliesvoorziening grondexploitatie De Leeuwerik en Hart v. Reusel
Foutieve verwerking raadsbesluit 18-09-2018 grondexploitatie Den Horst
Hogere leges omgevingsvergunningen
Vrijval voorziening Appa
Dotatie voorziening wachtgelden
Lasten GVVP
Lagere overheadkosten (excl. salarissen, inhuur, overheveling)
Stelpost onvoorziene uitgaven niet benut
Verkoop agrarische gronden (Beleven en Raamsloop)
Leerlingenvervoer
Subsidies
Landelijke zorg jeugd
Participatievoorzieningen
Lagere bijdrage GRSK-afdeling ISD
Begeleiding Wmo
Zorg aan jeugd
Inkomsten uit anterieure overeenkomsten
Structuurvisie
Lagere toegerekende rente
Lagere kapitaallasten diverse programma’s/producten
Lagere bijdrage GRSK-afdeling VTH
Centrum voor Jeugd en Gezin
Kosten riolering (excl. salarissen en kapitaallasten)
Diverse kleine posten
Totaal

Bedrag
€ 235.000
€ 685.000
€ 278.000
-€ 91.000
-€ 52.000
€ 1.000.000
€ 94.000
€ 1.783.000
-€ 173.000
-€ 128.000
€ 103.000
€ 325.000
-€ 149.000
€ 159.000
€ 210.000
€ 50.000
-€ 253.000
€ 53.000
€ 52.000
-€ 52.000
-€ 54.000
€ 114.000
-€ 89.000
-€ 150.000
-€ 256.000
€ 50.000
-€ 284.000
€ 284.000
€ 51.000
€ 50.000
€ 73.000
€ 389.000
€ 4.307.000

V/N
V
V
V
N
N
V
V
V
N
N
V
V
N
V
V
V
N
V
V
N
N
V
N
N
N
V
N
V
V
V
V
V
V
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5.4. Verantwoording Wet normering topinkomens (WNT)
Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van
toepassing op de gemeente Reusel – De Mierden. Het voor de gemeente Reusel–De Mierden
toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2018 € 189.000,00.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen
e
zonder dienstbetrekking vanaf de 13 maand van de functievervulling
bedragen x € 1
Functiegegevens

J.C.M. van Berkel

H.T.A. Thijs-Driessen

M.H.F. Knaapen

Griffier

Secretaris

Secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2018

1/1 – 31/12

1/10 – 31/12

1/5 – 1/10

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in
fte)

1,0

1,0

0,78

ja

ja

nee

Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

78.368,96

27.771,12

48.007,45

Beloningen betaalbaar op termijn

12.372,36

3.093,09

0,00

Subtotaal

90.741,32

30.864,21

48.007,45

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

189.000,00

47.638,36

61.795,52

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

90.741,32

30.864,21

48.007,45

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Dienstbetrekking?
Bezoldiging

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging
Reden waarom de overschrijding al dan niet
is toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling
Gegevens 2017
bedragen x € 1
Functiegegevens

J.C.M. van Berkel
Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in
fte)

1,0

Dienstbetrekking?

ja

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen

79.524,32

Beloningen betaalbaar op termijn

11.485,86

Subtotaal

91.010,18

Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum

181.000,00

Totale bezoldiging

91.010,18
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1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m
12.
bedragen x € 1
Functiegegevens
Kalenderjaar
Periode functievervulling in het kalenderjaar
(aanvang – einde)
Aantal kalendermaanden functievervulling in
het kalenderjaar
Individueel toepasselijke
bezoldigingsmaximum
Maximum uurtarief in het kalenderjaar
Maxima op basis van de normbedragen per
maand
Individueel toepasselijke maximum gehele
periode kalendermaand 1 t/m 12
Bezoldiging
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld)
maximum uurtarief?
Bezoldiging in de betreffende periode
Totale bezoldiging gehele periode
kalendermaand 1 t/m 12
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet
terugontvangen bedrag
Totale bezoldiging, exclusief BTW
Reden waarom de overschrijding al dan niet is
toegestaan
Toelichting op de vordering wegens
onverschuldigde betaling

M.H.F. Knaapen
Secretaris
2018

2017

1/1 – 1/5

8/5 – 31/12

4

8

€ 182

€ 176

101.200,00

184.000,00

285.200,00

Ja
43.695,30

70.205,00
113.900,30

N.v.t.
113.900,30

N.v.t.
N.v.t.
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5.5. Schatkistbankieren
(bedragen x € 1000)

Schatkistbankieren
A) Berekening drempelbedrag
1
2

3
4 = 1 x 0,0075 + 2 x
0,002 (minimum
€ 250.000)

Begrotingstotaal verslagjaar
Het deel van het begrotingstotaal
dat kleiner of gelijk is aan € 500
miljoen
Het deel van het begrotingstotaal
dat de € 500 miljoen te boven
gaat
Drempelbedrag

32.301
32.301

0

250

B) Berekening gemiddelde buiten de schatkist aangehouden middelen per dag
Kwartaal 1
5
6
7=5/6

Som van de per dag buiten 's
Rijks schatkist aangehouden
middelen (negatieve bedragen
tellen als nihil)
Dagen in het kwartaal
Gemiddelde buiten de schatkist
aangehouden middelen per dag

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

1.181

566

5.567

6.624

90

91

92

92

13

6

61

72

Kwartaal 1
237
0

Kwartaal 2
244
0

Kwartaal 3
189
0

Kwartaal 4
178
0

C) Berekening benutting drempelbedrag

8=4>7
9=4<7

Ruimte onder het drempelbedrag
Overschrijding van het
drempelbedrag

Conclusie
Het drempelbedrag is in 2018 niet overschreden
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5.6. Sisa-bijlage

SZW

G2

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019
Gebundelde uitkering
Besteding (jaar T) algemene
Baten (jaar T) algemene
Besteding (jaar T) IOAW
Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
op grond van artikel 69 bijstand
bijstand (exclusief Rijk)
Rijk)
Participatiewet_gemeen
tedeel 2018
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

G2A

Gebundelde uitkering
op grond van artikel 69
Participatiewet_totaal
2017
Gemeenten die
uitvoering in (jaar T-1)
geheel of gedeeltelijk
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar
lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G2B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G2A)

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

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

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

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

€0
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€0
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€0
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

€0
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

€0
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

SZW

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

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€0
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

€0
Baten (jaar T-1) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

€0
Besteding (jaar T-1) IOAW

Nee
€0
Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Besteding (jaar T-1) IOAZ
Rijk)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

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

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

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

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 05

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 06

€ 1.244.031

€ 20.028

€ 115.170

€ 99

€ 33.743

Baten (jaar T-1) IOAZ
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Baten (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Baten (jaar T-1) WWIK
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor I.3 Wet inkomensvoorziening
die gemeente invullen
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 07

1 061667 Gemeente Reusel-De
Mierden
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij indicator
G2A / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

Gemeente

€0
Besteding (jaar T-1) algemene
bijstand

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 01

1 061667 Gemeente Reusel-De
Mierden
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij indicator
G2A / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 08

€0

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 09

€ 1.966

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 10

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 11

€0

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 12

€ 43.611

Baten (jaar T-1)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

inclusief geldstroom naar
In de kolommen hiernaast de openbaar lichaam
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 13

1 061667 Gemeente Reusel-De
Mierden

Aard controle R
Indicatornummer: G2A / 14

€0
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SZW

G3

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_gemeent
edeel 2018
Besluit
bijstandverlening

SZW

G3A

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_totaal
2017
Besluit

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d.
Besteding (jaar T)
Besteding (jaar T)
Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
kapitaalverstrekking (exclusief gevestigde zelfstandigen
kapitaalverstrekking (exclusief
zelfstandigen (exclusief Bob) Bob)
(exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01

€0
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

Nee
Besteding (jaar T-1)
Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief levensonderhoud gevestigde
Bob)
zelfstandigen (exclusief Bob)
(exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 04

€ 15.732

Besteding (jaar T-1) Bob

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Besteding (jaar T-1) aan
Rijk)
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 07

1 061667 Gemeente Reusel-De
Mierden

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

€ 8.277

In de kolommen hiernaast de inclusief geldstroom naar
verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam
die gemeente invullen

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 08

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0

€0

Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004 (exclusief
Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

€0
Besteding (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 01

1 061667 Gemeente Reusel-De
Mierden
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij G3A / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€0
€0
€0
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

10 januari 2019
Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) Bob
onderzoek als bedoeld in artikel
56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

€ 1.738

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 05

€ 72.478

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 06

€ 6.681

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 09

€0

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 10

€0
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Afkortingenlijst
3D
AB
AED
AMvB
AOW
Appa
Avi
Awb
AWBZ
AZ
AZN
Bbv
BBP
Bbz
BCF
BIG
BIE
Berap
BIO
Bizob
BLV
BNG
BOA
Bor
BSO
BTW
BZK
B&W
CAK
CJG
DB
DigiD
DIV
e.d.
eIDAS
EMU
Ensia
enz.
EU
FIDO
GFT
GGD
GGzE
GR
GRSK
GVVP
ha
HHT
HTAC
ICT
IDOP
IKB
incl.
Ioaw
Ioaz
ISD
KBP

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

3 Decentralisaties in het sociaal domein
Algemeen bestuur
Automatische externe defibrillator
Algemene maatregel van bestuur
Algemene OuderdomsWet
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
Afvalverbrandingsinstallatie
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bijzondere ziektekosten
AmbulanceZorg
Afvalverbranding Zuid-Nederland
Besluit begroting en verantwoording
Bruto Binnenlands Product
Bijstandsbesluit zelfstandigen
BTW CompensatieFonds
Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
Bouwgrond in exploitatie
Bestuursrapportage
Buitengebied in ontwikkeling
Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant
Bereikbaarheid, Leefbaarheid en Verkeersveiligheid
Bank Nederlandse Gemeenten
Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Besluit omgevingsrecht
Buitenschoolse opvang
Belasting Toegevoegde Waarde
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Burgemeester en Wethouders
Centraal Administratie Kantoor
Centrum jeugd en Gezin
Dagelijks bestuur
Digitale Identiteit
Documentaire informatievoorziening
en dergelijke
Europese Identificatie en Autorisatie
Economische en Monetaire Unie
Eenduidige normatiek single information audit
enzovoorts
Europese Unie
Financiering decentrale overheden
Groente, Fruit en Tuin
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en De Kempen
Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
hectare
Huishoudelijke Hulp Toeslag
High Tech Agro Campus
Informatie- en communicatietechnologie
Integraal Dorpsontwikkelingsplan
Individueel Keuze Budget
inclusief
Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers
Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Intergemeentelijke Sociale Dienst
Kempisch Bedrijven Park
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KDV
KJT
KOP
KPI
KRW
LED
LHS
LOT
LV-WOZ
MFA
MOP
MRE
MRO
MT
MVA
m²
m³
Niegg
o.a.
OBS
ODZOB
OGP
OOT
OV
OZB
PC
PG
PGB
PIOFACH

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

PMD
Poc
P&C
P&O
RB
RHCe
RO
RSZK
SDE
Sisa
SK
SPP
SRE
SSC
STIP
TPM
UWV
VANG
VGO
VHROSV
VGRP
VNG
VOB
Vpb
VR
VRBZO
VTE
VTH
VVE
VVV

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Kinderdagverblijf
Kempisch Jeugd Team
Kempisch Ondernemers Platform
Kritische Prestatie Indicator
Kaderrichtlijn water
Light-Emitting Diode
Landelijke HandhavingsStrategie
Lokaal Ondersteuningsteam
Landelijke voorziening WOZ
MultiFunctionele Accommodatie
Management Onderhoudsplan
Metropoolregio Eindhoven
Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling
ManagementTeam
Materiële vaste activa
vierkante meter
kubieke meter
Niet in exploitatie genomen gronden
onder andere
Openbare basisschool
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Opdrachtgevers Platform
Organisatie Ontwikkeltraject
Openbare verlichting
Onroerende-zaakbelasting
Personal computer
Publieke Gezondheidszorg
Persoonsgebonden budget
Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Automatisering,
Communicatie en Huisvesting
Plastic, Metalen verpakkingen en Drankkartons
Percentage of completion
Planning & Control
Personeel & Organisatie
Ruimtelijk Beheer
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Ruimtelijke Ordening
Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen
Stimulering duurzame energie
Single information single audit
Samenwerking Kempengemeenten
Strategische personeelsplanning
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Shared Service Centre
Samenwerkende toeristische informatiepunten
Third Party Maintenance
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Van Afval Naar Grondstof
Veehouderij en Gezondheid Omwonenden
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vernieuwen, Ombuigen en Bezuinigen
Vennootschapsbelasting
Veiligheidsregio
Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
Vrije Tijds Economie
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Voor- en vroegschoolse educatie
Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
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V&J
Wabo
WKR
Wmo
WNT
WOZ
Wro
Wsop
WSP
Wsw
WSW
WSZ
Wvg
WVK
WW
Wwb
WZW
ZIN
zzp

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Veiligheid & Justitie
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Werkkostenregeling
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet normering topinkomens
Waardering Onroerende Zaken
Wet ruimtelijke ordening
Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
WerkgeversServicePunt
Wet sociale werkvoorziening
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Woningstichting de Zaligheden
Wet voorkeursrecht gemeenten
Werkvoorzieningsschap Kempenland
Werkloosheidswet
Wet werk en bijstand
Wonen, zorg en welzijn
Zorg in natura
zelfstandige zonder personeel

132

133

Vaststellingsbesluit
Vergaderdatum:
Onderwerp:
Corsanummer:

2 juli 2019
Vaststelling jaarstukken 2018
RA19.036

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 juni 2019
Besluit
1.

De actualisaties vast te stellen van de berekeningen voor de grondexploitaties:
a) Molen Akkers Reusel
b) De Leeuwerik Hooge Mierde
c) Hasselt-II Lage Mierde
d) Kerkekkers Hulsel
e) Hart van Reusel
f)
Den Horst Reusel
g) Kleine Hoeven Reusel
en de geheimhouding van de actualisaties voor de grondexploitaties op grond van artikel 25, lid 1
van de Gemeentewet te bekrachtigen.

2.

De jaarstukken 2018 vast te stellen.

3.

Een bedrag van € 669.500,- van het rekeningresultaat over te hevelen naar 2019 en € 15.000
naar 2020, als volgt gespecificeerd:

Quick scan potentiële monumenten
€ 7.500,
Klein onderhoud wegen
€ 150.000,
Speeltoestellen
€ 9.000,
Werkbudget windmolenpark Reusel-zuid (inkomsten)
-/- € 65.000,
Werkbudget windmolenpark Reusel-zuid (uitgaven)
€ 65.000,
Inhuur RO op basis van teamplan RO
€ 37.000,
Budget Samen Doen (50% naar 2019, 50% naar 2020)
€ 30.000,
Pilots woningmarkt (vakantieparkenproblematiek)
€ 75.000,
Bestemmingsplanprocedures inhaal achterstanden
€ 127.000,
Actualiseren bodembeleid
€ 15.000,
Actualiseren geluidbeleid
€ 15.000,
Budget roadmap transitieteam
€ 104.000,
Automatiseringsprojecten
€ 22.000,
Kempische Industrie Agenda
€ 15.000,
Vrijetijdseconomie
€ 29.000,
Project herstel landschap
€ 29.000,
Opstellen nieuw groenbeleidsplan
€ 20.000,TOTAAL
€ 684.500,____________________________________________

4.

Het restant van het rekeningresultaat, zijnde € 3.509.429,- ten gunste te brengen van de
algemene reserve.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

J.C.M. van Berkel

J. Eugster
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