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Aanbiedingsbrief 
 
 
Een  nieuwe programmabegroting ligt ter besluitvorming voor. Deze begroting voor de periode 2020-
2023 bevat natuurlijk vooral een voortzetting van bestaand beleid, maar bevat ook nieuwe zaken. 
Er leven veel wensen en plannen, die we het liefst zowat allemaal zouden verwezenlijken. Maar 
wensen zijn nu eenmaal omvangrijker dan de beschikbare middelen, zodat keuzes noodzakelijk zijn, 
 
Het was geen gemakkelijke opgave om deze begroting sluitend te krijgen. We hebben daarom een 
aantal keuzes verwerkt, die we liever voorkomen hadden. Maar keuzes die tot besparingen moeten 
leiden, doen vaak ergens pijn en dat is in deze begroting niet anders. Denk aan temporisering van een 
deel van de GVVP-maatregelen, de extra verhoging van de OZB etc. De gemaakte keuzes zijn in de 
voorliggende begroting toegelicht, met name in bijlage 1 bij de verschillenanalyse. 
Toch vinden wij dat we met de voorliggende begroting veel goede zaken voor en met onze inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke partners kunnen voortzetten en ook nog belangrijke nieuwe zaken 
kunnen neerzetten. 
 
Al met al ziet het beeld er voor de komende vier jaren naar huidige inzicht als volgt uit: 

Bedragen in €  2020 2021 2022 2023 

Structureel saldo 39.000 -/-60.000 172.000 281.000 

Incidenteel saldo -/-424.000 -/- 147.000 -/- 121.000 40.000 

TOTAAL SALDO -/- 385.000 -/- 207.000 51.000 321.000 

 
Voor 2021 bestaat er nog een uitdaging om ook dat jaar structureel sluitend te krijgen, maar voor het 
overige mogen zijn wij, gegeven de omstandigheden, best tevreden met het resultaat. Vooral de groei 
in de structurele ruimte richting 2023 stemt ons tevreden. 
Bekend is dat de komende jaren het gemeentefonds volledig wordt herzien, zowel ten aanzien van het 
traditionele deel als voor het deel sociaal domein. Herzieningen van het gemeentefonds leiden altijd 
tot voor- en nadeelgemeenten. Het is afwachten wat de herziening specifiek voor onze gemeente zal 
betekenen, maar er is dus een kans dat het financiële beeld er over 2 jaren door zo’n herziening heel 
anders uit gaat zien. Enige voorzichtigheid achten wij dan ook geboden. 
 
Er zijn kortom voor de toekomst meer dan genoeg uitdagingen, die wij echter met het volste 
vertrouwen en met veel energie op zullen pakken. En met evenveel enthousiasme en energie zullen 
wij verder gaan met het vele goede dat wij als gemeentelijke overheid dagelijks presteren. Het staat 
buiten kijf dat wij bij dat alles “Samen Doen” niet uit het oog zullen verliezen. Want wij blijven in de 
overtuiging dat samen met inwoners, bedrijven verenigingen en instellingen en samen met andere 
partners er heel veel moois kan ontstaan, waarop we met z’n allen trots mogen zijn. 
 
Allemaal samen alle positieve energie inzetten om mooie en goede dingen te doen ten behoeve van 
onze dorpsgemeenschappen, waarin langs die weg minder ruimte is voor minder positieve zaken. Dát 
is waar wij graag voor staan.   
 
Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden, 
de secretaris,              de burgemeester (wnd), 
R.P.B.M. Brekelmans.             Mw. J. Eugster. 
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Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 1, Visie, coalitieprogramma en prioriteiten, wordt vooral ingegaan op zaken die vanuit het 
coalitieprogramma 2018-2022 ‘De blik naar buiten’ op de voorgrond staan en naar andere relevante 
zaken die van belang zijn in relatie tot de prioriteiten die in deze begroting hun beslag hebben 
gekregen. 
 
In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten voor de voorliggende programmabegroting weergegeven. 
De uitgangspunten worden met een korte opsomming aangehaald. Ook het meerjarenbegrotingsbeeld 
vindt u in dit hoofdstuk. 
 
Hoofstuk 3 bevat de paragrafen. De gemeente dient op basis van het Bbv (Besluit begroting en 
verantwoording) 7 verplichte paragrafen op te nemen in de begroting. In de paragrafen wordt als een 
soort van dwarsdoorsnede over alle programma’s heen informatie gegeven op een aantal belangrijke 
thema’s.  
 
De programma’s komen in hoofdstuk 4 aan bod. Een programma is een geheel van activiteiten om 
beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. In een programma is dus een bepaalde samenhang 
tussen de activiteiten aanwezig. In onze gemeente is ervoor gekozen om de programma-indeling gelijk 
te laten zijn aan de wettelijk voorgeschreven indeling in taakvelden. De programmabegroting bestaat 
uit 9 programma’s, die in onze situatie overeenkomt met de taakvelden die vanuit het Bbv zijn 
voorgeschreven. Ieder programma is onderverdeeld in producten en heeft een vaste indeling, waarin 
het volgende is opgenomen: 

• Onderwerp:   
Hier is opgenomen wat belangrijk gevonden wordt ten aanzien van het betreffende product. 

• Wat willen we bereiken, wat is de doelstelling, de visie? 
Hier worden de doelstellingen / visie weergegeven. Deze doelstellingen zijn een uitwerking van 
hetgeen onder “onderwerp” is beschreven. 

• Hoe willen we dit bereiken? 
De manier waarop de doelstellingen worden bewerkstelligd, wordt hier kort uiteengezet.  

• Wanneer willen we dit bereiken? 
Hier wordt aangegeven wanneer we bepaalde doelstellingen denken te bereiken. In een aantal 
gevallen zullen bepaalde doelstellingen onderdeel uitmaken van doorlopende werkzaamheden, 
zodat daar geen einddatum aangehangen kan worden. In die gevallen staat er ‘continu proces’ of 
iets soortgelijks. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Bij dit alles moeten we ons realiseren dat niet alles in één keer kan en dat we prioriteiten zullen 
moeten stellen.  
Wij vinden het eveneens belangrijk om reëel te begroten en niet meer geld uit te geven dan er binnen 
komt. Een sluitende begroting is dan ook het uitgangspunt, hetgeen eveneens zal noodzaken tot het 
stellen van prioriteiten. 
 
Met de blik naar buiten gericht, durven wij in samenwerking met inwoners, bedrijven, verenigingen en 
andere maatschappelijke partners èn in samenwerking met de raad de uitdagingen aan. We hebben 
daarbij de overtuiging dat iedereen de wil heeft zich in te zetten ten behoeve van een gemeente en 
dorpsgemeenschappen waarin het fijn is om te wonen, te werken en te recreëren. Een gemeente 
waarop we met z’n allen trots willen zijn en blijven!        
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2. Uitgangspunten en begrotingsbeeld 2020-2023 
 
2.1.  Uitgangspunten 
In deze paragraaf staan de uitgangspunten, die bij de samenstelling van de begroting 2020-2023 zijn 
gehanteerd. In de voorliggende begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

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

en percentage meicirculaire 2019 (2,3%); 
3. inflatie op basis van de meicirculaire 2019:  

a. 1,4% voor materiële kosten; 
b. 1,5% voor specifieke overheidskosten; 
c. 2,3% voor lonen. 

4. omslagrente 0,5 %; 
5. rente grondexploitatie 0,65 %; 
6. algemene uitkering op basis van minimaal mei- en septembercirculaire 2019 

(septembercirculaire 2019 is dus verwerkt in deze begroting); 
7. belastingen en heffingen minimaal aanpassen met inflatiepercentage; 
8. leges kostendekkend; 
9. aantal woningen werkelijk per 1-1-2019 (5.437 woningen), groei 15 per jaar; 
10. aantal inwoners werkelijk 1-1-2019 (13.064 inwoners), groei 45 per jaar; 
11. grondexploitatie budgettair neutraal conform vastgestelde calculaties juli 2019. 

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

Bedragen in €  2020 2021 2022 2023 

Structureel saldo 39.000 -/-60.000 172.000 281.000 

Incidenteel saldo -/-424.000 -/- 147.000 -/- 121.000 40.000 

TOTAAL SALDO -/- 385.000 -/- 207.000 51.000 321.000 

 
Voor een verklaring van de verschillen verwijzen wij naar de analyse daarvan in bijlage 1 van deze 
programmabegroting. In bijlage 4 is een overzicht van baten en lasten per programma opgenomen 
alsmede een nadere toelichting bij het incidentele saldo.  
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3.1.  Bedrijfsvoering 
 
 
3.1.1.  Inleiding 
De bedrijfsvoering heeft een belangrijke rol in de realisatie van de beleidsdoelen van de gemeente. 
Het ondersteunt de primaire processen, dienstverlening aan burgers en beleids- en bestuurlijke 
processen. Wij streven naar een bedrijfsvoering die zodanig is ingericht, dat de uitvoering van de 
programmabegroting door de ambtelijke organisatie op een zo efficiënt mogelijke wijze geschiedt. In 
deze paragraaf geven we inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en ambities in 2020 op het gebied 
van bedrijfsvoering.  
 
Belangrijke thema’s vanuit de raad en het college met betrekking tot de bedrijfsvoering zijn: 

• Versterken van de bestuurskracht door meer samen te werken; 

• Doorontwikkelen van Samen Doen bij inwoners, bestuur en organisatie; 

• Dienstverlening nog beter afstemmen op de klantvragen; 

• Verbeteren van de zichtbaarheid van de gemeente door proactieve communicatie via de meest 
gelezen kanalen; 

• Digitale ondersteuning uitbreiden zowel binnen de organisatie als voor de inwoner; 

• P&C producten beter afstemmen op eisen en wensen van de raad. 
 
3.1.2. Versterken van de bestuurskracht  
Als kleine gemeente is de zeggenschap in de regio en richting provincie en rijk beperkt. Daarom is het 
voor Reusel-De Mierden belangrijk om de samenwerking met anderen op te zoeken om haar doelen 
te bereiken en onze inwoners beter te vertegenwoordigen in de regio, richting de provincie en het rijk. 
Daarnaast werken we zoveel mogelijk samen op gebieden waar dit de kwaliteit van de dienstverlening 
aan onze inwoners ten goede komt. Dit is gebaseerd op drie pijlers: kwaliteit, efficiency en het 
voorkomen van kwetsbaarheid. 
 
3.1.3.  Doorontwikkelen van Samen Doen 
De afgelopen jaren hebben we al veel zaken bereikt in het kader van Samen Doen. Er zijn al heel veel 
mooie voorbeelden waarbij inwoners en gemeente de handen ineen slaan en mooie doelen 
realiseren. Ook de komende jaren zal dit nog een uitdagend leerproces blijven voor alle partijen. 
Allereerst is het van belang om de medewerkers, het bestuur en onze inwoners nog meer bekend te 
maken met het gedachtegoed van Samen Doen en dit vervolgens in de praktijk toe te passen. Het 
Samen Doen wordt door onze medewerkers meer en meer omarmd en ook wordt steeds beter naar 
de inwoners gecommuniceerd wat de rol is van de gemeente en dat ook inwoners onderdeel uitmaken 
van de oplossing om verschillende zaken te kunnen realiseren binnen onze gemeente.  
 
3.1.4. Dienstverlening 
Op basis van de inwonersenquête over dienstverlening hebben we in 2019 een visie op 
dienstverlening vastgesteld. Vanuit deze visie komt een voorlichtingscampagne en een 
uitvoeringsprogramma hoe we onze dienstverlening verder willen versterken.  
Zo proberen we onze bedrijfsvoering nog meer in te richten ten dienste van onze inwoners en 
ondernemers.  
 
3.1.5. Verbeteren van de zichtbaarheid 
Vanuit het onderzoek naar communicatie is gebleken dat het belangrijk is om de diverse doelgroepen 
via eigen kanalen te blijven bereiken. Ondanks dat het een analoog middel is, is bijvoorbeeld  
D’n Uitkijk nog steeds één van de belangrijkste communicatiemiddelen van onze gemeente. 
Daarnaast wordt ook het besef binnen de organisatie steeds groter over hoe belangrijk communicatie 
is en gaan we het meer en meer als vast onderdeel van het werk zien.  
 
3.1.6. Digitalisering 
In 2019 en 2020 proberen we de totale documentenstroom te digitaliseren. Dit betekent onder andere 
investeren in een handboek vervanging en digitale handtekening. Zo hoeven de stukken niet meer op 
papier gearchiveerd of ondertekend te worden. Daarnaast gaan we bekijken hoe we verder 
digitalisering kunnen inzetten om processen, zoals bijvoorbeeld het doen van meldingen verder te 
kunnen vereenvoudigen voor onze inwoners.  
 
 



 
17 

3.1.7. Beleids-/planningscyclus 
In 2019 gaan we samen met de raad de P&C producten bespreken en bekijken hoe we deze beter af 
kunnen stemmen op de wensen en behoeften van de raad, zodat zij op basis van deze stukken goed 
geïnformeerd worden over de voortgang van diverse zaken gedurende het jaar. Dit kan gevolgen 
hebben voor de P&C-cyclus 2020 en verder. 
 
3.1.8.  Informatiebeveiliging 
Door de toenemende digitalisering is het veilig omgaan met informatie en gegevens van inwoners en 
organisaties van groot belang. Onze gemeente zet dan ook in op een juiste beveiliging van informatie 
en gegevens. 
 
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. De 
gemeente is het afgelopen jaar druk bezig geweest met het verder implementeren van AVG in de 
organisatie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het creëren van bewustzijn van informatieveiligheid 
en privacy bij medewerkers geweest. Dit blijft een aandachtspunt en er wordt dan ook continu gezocht 
naar nieuwe manieren om dit onder de aandacht te brengen.  
 
Eind 2018 is een nieuw informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. In 2019 is hier verder vorm aan 
gegeven door een GAP (Good – Average – Poor)-analyse uit te voeren. De uitkomsten uit deze GAP-
analyse vormen, samen met de uitkomsten van een Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) de basis 
voor een informatieveiligheidsanalyse en - plan. De uitvoering van dit plan wordt verder opgepakt in 
2019 en 2020 op basis van een prioritering van de verbetermaatregelen.  
 
In 2020 gaat een nieuw normenkader in: de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Hoewel dit 
normenkader veel lijkt op het normenkader van de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) 
zitten er ook duidelijke verschillen in. In 2020 zal daarom verder worden gewerkt aan de inbedding 
van het nieuwe normenkader voor informatieveiligheid. 
 
3.1.9.   Personeel & Organisatie 
In 2019 en 2020 wordt vanuit de strategische personeelsplanning ‘WerkenIk’ een talentenprogramma 
uitgevoerd. Dit om onze medewerkers verder te ontwikkelen in de benodigde competenties en 
talenten. Het is een praktisch talentenprogramma waarbij vooral het oefenen en trainen in de praktijk 
een belangrijk onderdeel vormt.  
In 2020 willen we weer meedoen aan Vensters voor Bedrijfsvoering. Hierbij worden onze kengetallen 
vergeleken met een aantal vergelijkbare gemeenten. Door ons te vergelijken met andere gemeenten 
en over de verschillen in gesprek te gaan, willen we onze eigen prestaties verbeteren. 
 
3.1.10.  Personeelsbudget 
Onderstaand een overzicht van het begrote personeelsbudget  per 1 januari 2020, zoals dat in deze 
meerjarenbegroting is opgenomen:  

 

Organisatieonderdeel / team:

Bedragen in € 2020 2021 2022 2023

Gemeenteraad 218.000            223.000           228.000           233.000           

Burgemeester en wethouders 370.000            379.000           387.000           396.000           

Griffie 106.000            108.000           111.000           113.000           

Gemeentesecretaris 125.000            127.000           130.000           133.000           

Afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening

Hoofd afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening 104.000            107.000           109.000           112.000           

Team Maatschappelijke en Ruimtelijke ontwikkeling 1.521.000        1.556.000        1.592.000        1.628.000       

Team Ruimtelijk beheer 945.000            967.000           1.012.000        1.035.000       

Team Externe dienstverlening 494.000            505.000           517.000           529.000           

Afdeling Bedrijfsvoering

Hoofd afdeling Bedrijfsvoering 108.000            110.000           113.000           115.000           

Team Concern en control 1.005.000        1.028.000        1.051.000        1.076.000       

Team Interne dienstverlening 532.000            544.000           557.000           569.000           

Totale loonkosten inclusief sociale lasten 5.528.000        5.654.000        5.807.000        5.939.000       

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

 
 
In bovenstaande tabel is het verschil tussen de ramingen niet altijd te herleiden naar een bijstelling 
met het inflatiepercentage van 1,5%. Dat heeft dan te maken met andere oorzaken, die leiden tot een 
hogere of lagere raming. Zo is bij de Toeristenbelasting rekening gehouden met een waarschijnlijke 
afname van het aantal overnachtingen i.v.m. de toegenomen aandacht en afspraken en handhaving 
inzake de huisvesting van onder meer arbeidsmigranten. Bij leges burgerzaken etc. wordt rekening 
gehouden met te verwachten aantallen uit te geven reisdocumenten en rijbewijzen. 
 
3.2.3.  Ontwikkelingen 
Wet Waardering onroerende zaken (WOZ) 
De WOZ-waarde wordt vastgesteld naar het waardepeil per 1 januari van het jaar voorafgaande aan 
het belastingjaar. In 2020 wordt de waarde dus vastgesteld naar het peil van 1 januari 2019. Er is een 
flinke stijging van het aantal verkochte woningen, bovendien is er sprake van een waardestijging.  
In de periode 2018 tot en met 2022 moeten de gemeenten op last van de Waarderingskamer 
overgaan op het onderbouwen van de waardering van de woningen op basis van m² 
gebruiksoppervlakte in plaats van m³ inhoud. Dit is bepaald om een betere aansluiting met de BAG 
(Basisregistratie Adressen en Gebouwen) te realiseren en omdat de makelaars ook uitgaan van m² 
gebruiksoppervlakte. In 2019 zijn de hoek- en rijwoningen en de etagebouw beoordeeld en omgezet 
naar m² gebruiksoppervlakte. In 2020 worden de vrijstaande woningen beoordeeld.  
 
Leges   
De kostendekkendheid van de legestarieven wordt jaarlijks gevolgd. Tevens wordt er nadrukkelijker 
gekeken of alles wat doorberekend kan worden ook daadwerkelijk via de leges wordt verhaald. Het is 
niet toegestaan dat de gemeente winst maakt op legesopbrengsten. Daarmee wordt rekening 
gehouden bij de bepaling van de tarieven.  
In de kosten, die ten grondslag liggen aan de legestarieven wordt rekening gehouden met de te 
betalen BTW èn met de overheadkosten. Als gevolg van gewijzigde Bbv-regels worden 
overheadkosten niet meer geraamd en verantwoord op de programma’s en producten, maar worden 
deze centraal inzichtelijk gemaakt op het taakveld ‘overhead’ in de begroting. Zoals bij dat taakveld is 
beschreven, worden de overheadkosten extracomptabel bepaald ten behoeve van de tariefbepaling. 
De systematiek, welke daarvoor wordt gebruikt, is beschreven in de ‘Financiële Verordening’ en komt 

Soort Rekening

Bedrag in € 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Onroerende zaakbelasting 2.490.000 2.550.000 2.845.000      2.886.000 2.931.000 2.976.000 

Toeristenbelasting 305.000    220.000    222.000        175.000    177.000    178.000    

Woonforensenbelasting 45.000      25.000      26.000          26.000      27.000      27.000      

Afvalstoffenheffing 681.000    694.000    793.000        803.000    814.000    824.000    

Rioolheffing 1.369.000 1.439.000 1.267.000      1.292.000 1.318.000 1.337.000 

Marktgelden 35.000      37.000      37.000          37.000      37.000      37.000      

Leges omgevingsvergunningen 505.000    350.000    350.000        301.000    301.000    301.000    

Leges bestemmingsplannen 38.000      52.000      52.000          52.000      52.000      52.000      

Overige leges (burgerzaken,  

rijbewijzen, reisdocumenten, 

bijzondere wetten enz.)

270.000    169.000    168.000        165.000    141.000    141.000    

Totaal 5.738.000 5.536.000 5.760.000      5.737.000 5.798.000 5.873.000 

Begroting



 
19 

erop neer dat de overheadkosten worden verdeeld naar rato van het aantal uren dat aan een product 
wordt besteed.  
 

 
 
3.2.4.  Beleid en tariefstelling 
Algemene uitgangspunten 
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron van de gemeente. De 
gemeentelijke belastingen en heffingen zijn de belangrijkste, door de gemeente te beïnvloeden, 
inkomstenbronnen. Bij de riool- en afvalstoffenheffing en de leges is 100% kostendekking het 
uitgangspunt. De tarieven worden dus bepaald door de raming van de kosten. De overige tarieven 
stijgen in beginsel met het inflatiepercentage van 1,5%, waarmee ook in de algemene uitkering wordt 
gerekend. 
 
OZB-tarieven 
Het OZB-tarief wordt uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde. De nieuwe WOZ-waardes 
voor 2020 zijn nog niet bekend. Bij de definitieve vaststelling van de verordeningen met de tarieven 
voor 2020 zullen de tarieven uiteraard aangepast worden aan de waardemutaties (lagere tarieven bij 
een waardestijging of hogere tarieven bij een waardedaling). Voor de OZB-opbrengst wordt in deze 
begroting uitgegaan van een aanpassing met inflatiecorrectie (1,5%) plus 10%.  
 
Tarief afvalstoffenheffing 
Voor de afvalstoffenheffing 2020 worden de ervaringen van 2018 en 2019 meegenomen bij het 
vaststellen van de nieuwe tarieven. 
De tarieven voor 2020 worden zoals gebruikelijk in de raadsvergadering van december vastgesteld. 
Op basis van huidige inzichten gaan we uit van € 3,05 voor een restafval tariefzak (was € 3,00) en 
€ 2,15 per lediging van een 140-liter GFT-container (was € 2,10). Het vastrecht stijgt naar € 113,88 
per jaar (was € 107,40). Er is voornamelijk sprake van inflatiecorrecties en gestegen 
verwerkingskosten. Ook de nog steeds teruglopende inkomsten uit de verkoop van restafvalzakken 
speelt een rol. 
  

 

Berekening kostendekkendheid leges Bedragen in €

(kosten inclusief overhead)

Omgevingsvergunningen 319.217

Bijzondere wetten 9.320

Bestemmingsplannen 127.726

Burgerzaken c.a. 109.615

Overige 10.000

Totale kosten 575.878

opbrengst leges 567.395

Dekkingspercentage 98,53%

Berekening kostendekkendheid Bedragen in €

Afvalstoffenheffing

Kosten taakveld incl. (omslag)rente 827.087          

Inkomsten taakveld excl. heffingen 279.659          

Netto kosten taakveld 547.428          

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente 93.365            

BTW en Vpb 153.010          

Totale kosten 793.803          

Opbrengst heffingen 793.233          

Dekkingspercentage 99,93%
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Tarief rioolheffing 
In december 2016 heeft de raad het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 2017-2021 
vastgesteld. De tarieven voor 2020 zullen dan ook gebaseerd worden op de uitkomsten van dat plan. 
Daarbij hebben wij echter wel een correctie toegepast in verband met de gedaalde omslagrente (in het 
VGRP was dat nog 1,5% en we rekenen in 2020 met 0,5%). Dat zorgt voor een lager lastenniveau 
hetgeen doorwerkt in de tarieven. 
Voor de rioolheffing geldt als algemene regel dat de lasten uit het vastgestelde VGRP worden 
overgenomen en het verschil wordt geëgaliseerd via de egalisatievoorziening riolering. De gegevens 
uit het VGRP leiden tot een tarief van € 1,82 per m³ waterverbruik (was in 2019 € 2,13/m³). Er is 
rekening gehouden met de inflatiecorrectie. Er is sprake van een lichte stijging in het waterverbruik, 
hetgeen ook een verlagende werking heeft op het tarief per m³. 
 

 
 
Voorzieningen riolering en afvalstoffenheffing 
Voor de rioolheffing en voor de afvalstoffenheffing bestaan egalisatievoorzieningen waaraan 
eventuele overschotten in de opbrengsten worden toegevoegd of waaruit eventuele tekorten worden 
gedekt. Kosten en opbrengsten worden dus verevend.  
In de begroting lijken de opbrengsten de uitgaven te overstijgen. Dat komt doordat de BTW-
component en de overhead wel worden doorberekend middels de tarieven, maar niet worden 
geraamd en verantwoord op deze producten.  
 
BTW wordt meegerekend in tarieven 
De BTW speelt bij de afvalstoffenheffing en de rioolheffing een speciale rol omdat wij in de kosten, die 
we via die heffingen verhalen, ook de te betalen BTW mogen meerekenen. Die betaalde BTW is 
weliswaar verhaalbaar via het BTW-compensatiefonds, maar omdat dat fonds wordt gevoed vanuit het 
gemeentefonds, is dat feitelijk een ‘sigaar uit eigen doos’. Ter compensatie daarvan loopt de BTW dus 
mee in de kosten, die via de betreffende heffingen worden verhaald. Daardoor is in de begrotingen de 
raming van de baten dan ook hoger dan de raming van de corresponderende lasten. 
 
Overheadkosten 
Vanwege nieuwe Bbv-regels worden de kosten van overhead centraal verantwoord (in programma 0). 
Voorheen werd de overhead via interne doorrekeningen geraamd op de producten. De nieuwe regels 
betekenen echter niet dat bij de berekening van (kostendekkende) tarieven geen rekening meer 
gehouden mag worden met de kosten van overhead. Wel moet de systematiek die wordt gebruikt voor 
de berekening van de overhead opgenomen zijn in de Financiële Verordening. In de paragraaf 
Bedrijfsvoering is de berekening van de overhead nader uitgewerkt. 
  
Toeristenbelasting en woonforensenbelasting 
Voor de Toeristenbelasting gaan we uit van aanpassing met het inflatiepercentage van 1,5%. Voor de 
opbrengst houden we ingaande 2021 rekening met een daling van de inkomsten. De handhaving op 
met name de vakantieparken zal naar onze verwachting leiden tot minder overnachtingen door onder 
meer arbeidsmigranten. In hoeverre dat een tijdelijke terugloop is, moet nog worden bezien. 
Er is nader bekeken of het de voorkeur zou verdienen om meer differentiatie aan te brengen in de 
tarieven voor de Toeristenbelasting (door bijvoorbeeld onderscheid aan te brengen in het tarief voor 
overnachting in een vakantiehuisje en het tarief voor een tent of caravan) . We kwamen hierbij tot de 
conclusie dat, uitgaande van een gelijkblijvende opbrengst, het aanbrengen van differentiatie in de 

Berekening kostendekkendheid Bedragen in €

Rioolheffing

Kosten taakveld incl. (omslag)rente 1.004.581       

Inkomsten taakveld excl. heffingen -                 

Netto kosten taakveld 1.004.581       

Toe te rekenen kosten:

Overhead incl. (omslag)rente 100.659          

BTW 161.480          

Totale kosten 1.266.720       

Opbrengst heffingen 1.266.720       

Dekkingspercentage 100,00%
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tarieven niet mogelijk zonder hogere administratieve lasten voor zowel de recreatieondernemers als 
voor de gemeente. Ondernemers moeten dan immers niet alleen het aantal overnachtingen 
registreren, maar deze ook nog op gaan delen in verschillende categorieën. De gemeente krijgt te 
maken met een uitgebreidere inwinning en controle van de gegevens en aanslagoplegging. Alles 
overwegende biedt tariefdifferentiatie dan ook te weinig meerwaarde. 
 
3.2.5.   Lokale lastendruk 2020 per huishouden 
Uitgangspunten: 

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

• Afval: 6,5 GFT-ledigingen à € 2,15 + 3 restafvalzakken à € 3,05 + vastrecht € 113,88 (globale 
inschattingen op basis van ervaringscijfers); 

• Riool: 131 m³ waterverbruik à € 1,82 (op basis VGRP). 
Op basis van de meest actuele gegevens is een inschatting gemaakt van de basisgegevens, zoals 
gemiddelde woningwaarde, aantal GFT-ledigingen en afvalzakken en gemiddeld waterverbruik. De 
gegeven uitgangspunten leiden tot  het volgende beeld van de gemiddelde belastingdruk per 
huishouden: 

Bedragen in € 
Werkelijk 

2018* 
Raming 
2019* 

Raming 
2020 

Onroerende zaakbelastingen eigenarengedeelte 322,05 330,26 352,88 

Afvalstoffenheffing 131,01 131,04 137,01 

Rioolheffing 246,44 268,38 238,42 

Totaal per huishouden 699,50 729,68 728,31 

*Werkelijk 2018 en raming 2019 afkomstig uit respectievelijk jaarstukken 2018 en programmabegroting 2019-2022.  

 
3.2.6.  Kwijtscheldingsbeleid 
Algemeen 
De wettelijke regels gaan ervan uit dat een belastingplichtige een aanslag moet betalen. Alleen in een 
aantal uitzonderlijke situaties kan kwijtschelding worden verleend. Dat kan alleen als de 
gemeenteraad die mogelijkheid heeft vastgesteld.  
De raad doet dat in het gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid. Dit beleid bepaalt de belastingen waarvoor 
kwijtschelding mogelijk is en de voorwaarden waaronder kwijtschelding plaatsvindt. De gemeenteraad 
is hierbij gebonden aan landelijk voorgeschreven regels. Deze regels komen erop neer dat alleen 
belastingplichtigen met een inkomen tot ongeveer bijstandsniveau en zonder vermogen voor 
kwijtschelding in aanmerking komen.   
 
Kwijtscheldingsbeleid van onze gemeente 
Het beleid van onze gemeente is opgenomen in raadsvoorstel 016a-2015. Hieronder volgen de 
belangrijkste punten van ons beleid: 

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

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

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

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

• Er wordt geen kwijtschelding verleend aan ondernemers (beleidskeuze).   
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3.3.  Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
 
3.3.1. Algemeen 
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de weerstandscapaciteit (de middelen waarover de 
gemeente beschikt / kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en het totaal aan 
gekwantificeerde risico’s, waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen, verzekeringen zijn afgesloten of 
waar ook anderszins geen beheersmaatregelen tegenover staan.  
 
Voor de raad is het weerstandsvermogen van belang omdat er nooit een situatie zal zijn, waarin geen 
risico’s meer bestaan. De raad moet vanuit de kaderstellende en controlerende taak inzicht hebben in 
de ruimte die er is om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. Als die ruimte onvoldoende groot 
is, moeten aanvullende maatregelen genomen worden.  
 
3.3.2. Beleid 
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 2020 komt dit neer op en gewenste omvang van  
€ 3,67 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 
2020 een geraamde omvang heeft van circa €  8,4 miljoen. De bestemmingsreserves laten we buiten 
de berekening van de weerstandscapaciteit.  
Bestemmingsreserves hebben een bepaald bestedingsdoel en zolang dat doel bestaat, zal de 
bestemmingsreserve daarvoor benut worden. Daardoor hebben bestemmingsreserves geen rol in de 
capaciteit om risico’s op te vangen. 
  
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 2019 (voor 2020 is nog geen 
percentage bekend) geldt daarvoor een factor van 0,1905% van de totale WOZ-waarde, hetgeen 
resulteert in een onbenutte belastingcapaciteit voor Reusel-De Mierden van € 1,09 miljoen. 
 
Ad d. Begrotingsruimte 
De totale begrotingsruimte is negatief, zodat we daarin in het kader van weerstandscapaciteit geen 
ruimte hebben. 
 
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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NB: het bovenstaande staatje wordt eens in de 2 jaren geactualiseerd. De eerstvolgende actualisatie zal plaatsvinden op basis 
van de boekwaarden per 31-12-2019 en de WOZ-waarden per 1-1-2019. Deze gegevens zijn begin 2020 bekend. 
 

De stille reserve hebben dus een omvang van meer dan € 26 miljoen. Voor schoolgebouwen is het 
minder aannemelijk dat die echt verkoopbaar zijn, maar zonder die gebouwen is altijd nog sprake van 
stille reserves tot een bedrag van zo’n € 22,5 miljoen. Het is op basis van het Bbv niet toegestaan om 
een waarde aan stille reserves toe te kennen en die waarde vervolgens mee te rekenen in de 
reservepositie. De reservepositie kan vanuit de stille reserves dus alleen toenemen door deze stille 
reserves om te zetten in geld (te gelde maken middels verkoop).  
 
3.3.3. Risico’s 
De samenloop van risico’s is een ander aspect van het vermogen van de gemeente om financiële 
tegenvallers op te vangen (=weerstandsvermogen). Inventariseren van risico’s, 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 moet 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 

Object

Landbouwgrond, geliberaliseerde pacht 28,9 ha €0 €2.023.000 289.000 m² x € 7,00 €2.023.000

Landbouwgrond, vaste pacht 120 ha €0 €4.200.000 1.200.000 m² x € 7,00 x 0,5 €4.200.000

Bossen, visvijver, landschapelementen 1.000 ha €0 €8.500.000 10.000.000 m² x 0,85 €8.500.000

Gemeentehuis/bibliotheek €2.278.321 Boekwaarde 31-12-2017 €3.275.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €996.679

Gemeentewerf €0 €461.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €461.000

Sportzaal Den Houtert Lage Mierde €0 €670.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €670.000

Sporthuis Reusel €2.359.485 Boekwaarde 31-12-2017 €2.536.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €176.515

Brede School Plus Lage Mierde (Opstap+Ster) €2.577.779 Boekwaarde 31-12-2017 €2.965.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €387.221

Basisschool De Akkerwinde Hooge Mierde €582.249 Boekwaarde 31-12-2017 €1.310.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €727.751

Basisschool St. Clemens Hulsel €7.989 Boekwaarde 31-12-2017 €571.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €563.011

Basisschool De Torelaar Reusel €375.225 Boekwaarde 31-12-2017 €1.224.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €848.775

Basisschool De Leilinde Reusel €1.745.870 Boekwaarde 31-12-2017 €2.846.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €1.100.130

Basisschool De Klimop Reusel €1.294.175 Boekwaarde 31-12-2017 €1.397.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €102.825

CC De Kei Reusel €74.516 Boekwaarde 31-12-2017 €739.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €664.484

Brandweerkazerne Reusel €188.283 Boekwaarde 31-12-2017 €340.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €151.717

Sportpark Den Hoek Reusel €645.339 Boekwaarde 31-12-2017 €2.907.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €2.261.661

Sportpark De Leeuwerik Hooge Mierde €235.572 Boekwaarde 31-12-2017 €741.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €505.428

Sportpark D'n Daalacker Lage Mierde €41.567 Boekwaarde 31-12-2017 €750.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €708.433

Sportpark 't Kantje Hulsel €59.985 Boekwaarde 31-12-2017 €653.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €593.015

Gildeterrein Broekkant Lage Mierde €0 €154.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €154.000

Woning Sportpark 1 Reusel €0 €252.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €252.000

Kinderdagverblijf Dooleg Reusel €139.915 Boekwaarde 31-12-2017 €408.000 WOZ-waarde 1-1-2017 €268.085

Gronden Kleine Hoeven voormalige fase 2 €850.000 Boekwaarde 31-12-2017 €850.000 taxatie 2017 €0

€13.456.270 €39.772.000 €26.315.730

VerschilOppervl. Boekwaarde Aanduiding boekwaarde Waarde Basis waardeberekening
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plan afgewenteld. Indien de gemeente de planschade moet vergoeden, wordt deze opgevangen 
binnen de grondexploitatie. 
Daarnaast vormt de grondexploitatie zelf, als gemeentelijke activiteit, een voortdurend risico 
(economische ontwikkelingen, kredietbeleid van banken, stagnerende markten, veranderende 
wetgeving, fluctuerende rentes en dergelijke). Het feit dat deze activiteit in principe in vier kernen en 
op een kleinschalige wijze wordt 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) 

• KempenPlus (Participatiebedrijf) 

• ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant) 

• KBP (Kempisch Bedrijven Park) 

• Stichting Bizob (Bureau inkoop zuidoost Brabant) 

• Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. 
In de paragraaf verbonden partijen treft u meer gegevens aan over de gemeenschappelijke 
regelingen. 
 
Samenwerking binnen gemeenschappelijke regelingen geeft een risico in de vorm van 
beheersbaarheid van de eigen organisatie. Door deelname in de verschillende bestuurslagen van 
gemeenschappelijke regelingen heeft onze gemeente invloed op die organen, maar de gemeente 
moet zich aansluiten bij besluiten die in gezamenlijkheid genomen worden. Minderheidsstandpunten 
kunnen, hoe belangrijk deze voor individuele gemeenten ook mogen zijn, in het grote geheel te licht 
bevonden worden.  
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 verbonden partijen besluiten genomen inzake 
wijzigingen in ambitieniveaus op basis van allerlei ontwikkelingen. Daardoor bestaat het risico, dat 
gemeentelijke bijdragen aan verbonden partijen sterker dan trendmatig gaan stijgen. Omdat 
gemeentegrootte in een aantal verbonden partijen bepalend is voor het gewicht van een stem in het 
algemeen bestuur, is de invloed van kleine gemeenten vaak klein.  
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 
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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: 
 

• GGD:   deels eigen weerstandsvermogen 

• GRSK:   geen eigen weerstandsvermogen 

• MRE:   deels eigen weerstandsvermogen 

• VRBZO:   eigen weerstandsvermogen 

• Kempenplus:  eigen weerstandsvermogen 

• ODZOB:   deels eigen weerstandsvermogen 

• KBP:   weerstandsvermogen valt binnen exploitatieresultaat 

• Stichting Bizob:  eigen weerstandsvermogen 

• Stichting Veiligheidshuis geen 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 onze 
gemeente 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 onze 
gemeente is op deze wijze te bepalen op afgerond € 200.000 voor alle verbonden partijen tezamen.  
Wij constateren echter enkele extra risico’s. Dat betreft bijvoorbeeld op het niveau van de 
Samenwerking Kempengemeenten de noodzaak tot verdergaande en versnelling van de 
digitaliseringsslag. Dat gaat op dit moment onvoldoende snel.  
Er 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. Totdat het zover is, zijn de kosten van een 
aantal ontwikkelingen binnen de GRSK beleidsarm en als incidentele last in de begroting van de 
GRSK (en daarmee ook in de gemeentelijke begroting) opgenomen. Afhankelijk van de vorm van 
samenwerking waarvoor uiteindelijk wordt gekozen, is het goed denkbaar dat een deel van deze 
kosten structureel zal worden. Dat zal dan leiden tot een verhoging van de structurele lasten voor de 
deelnemende gemeenten. Daar is in de voorliggende begroting niet mee gerekend, zodat hierin een 
risico schuilt. Zolang daarover de duidelijkheid ontbreekt, achten wij een aanvullend risico van 
€ 350.000 een redelijke inschatting. 
Anderzijds zijn er onzekerheden ten aanzien van de wijzigende rollen van organisaties als ODZOB 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 € 650.000. 
   
Risico’s worden zoveel mogelijk beheerst door zowel ambtelijk als bestuurlijk tijdig inbreng te hebben 
in de ontwikkelingen. Gezamenlijk optrekken met andere, gelijkgestemde gemeenten legt daarbij het 
meeste gewicht in de schaal. De begrotingen van verbonden partijen na het inwinnen van zienswijzen 
bij de gemeenteraden worden vastgesteld door een (meerderheids)besluit van het (algemeen) bestuur 
van de verbonden partijen. De uit die vastgestelde begrotingen voortvloeiende gemeentelijke 
bijdragen zijn voor de gemeenten verplichte uitgaven.  
 
Informatiebeveiliging 
Het belang van privacy is de laatste jaren sterk toegenomen, óók binnen de gemeente, onder andere 
door de toenemende digitalisering en de nieuwe privacywetgeving. Met het van kracht worden van de 
AVG heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden gekregen op het gebied van privacy en is er een 
uitbreiding en versterking van de rechten van inwoners. Zo zijn 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 
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tussen de bestaande en een gewenste situatie) 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 
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 toenemende mate spannen wij ons in 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 wordt continu 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. In 2019 is een nieuwe lening afgesloten onder WSW-
garantstelling van € 11 miljoen, zodat het totaal aan gegarandeerde leningen uitkomt op € 25 miljoen. 
De achtervangpositie van onze gemeente ligt daarmee in verhouding tot het woningbezit op hetzelfde 
niveau als dat van de andere gemeenten in het werkgebied van Woningstichting De Zaligheden. Qua 
risico’s is de verhouding van de totale schuldpositie van De Zaligheden ten opzichte van de waarde 
van de bezittingen ook van belang. De Woningstichting heeft een schuldenlast van € 182 miljoen met 
bezittingen ter waarde van € 495 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 
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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. 
Inmiddels is er vonnis gewezen, maar dat wordt bestudeerd om te bezien welke maatregelen daarop 
moeten volgen.  
Het risico dat de gewesten uiteindelijk een naheffing moeten betalen, is dus nog niet geweken. Hoe de 
verdeling van de claim over de gewesten en vervolgens over de verschillende gemeenten uit gaat 
pakken, moet daarna nog worden bepaald. Het mag duidelijk zijn dat onze gemeente slechts een heel 
beperkt aandeel heeft in het geheel van afvalverbranding over meerdere Brabantse gewesten, zodat 
ons aandeel 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 bijvoorbeeld 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.  
Binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds is inmiddels tot en met 2021 voorzien in extra 
gelden ten behoeve van Jeugdzorg. Of die middelen structureel worden is op dit moment onduidelijk.  
 
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 25% 
kans op € 1,5 miljoen aan claims, derhalve in totaal een risico van € 425.000. 
 
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 
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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 wordt in 2019 afgerond. De daaruit voortvloeiende structurele lasten zijn in deze begroting 
geraamd.   
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.  
Omdat alle voorzieningen op basis van de meest recente gegevens zijn berekend, achten wij het niet 
nodig om hiervoor een aanvullend risicokapitaal aan te houden.  
 
3.3.4. Resumé risicobedragen 

Samenvatting beschreven risico 
(Bedragen in €) 

Benodigde weerstand 

Grondexploitaties 1.678.000 

Intergemeentelijke samenwerking 650.000 

Sociaal domein 125.000 

Intensieve dierhouderij 425.000 

Totaal 2.878.000 

 
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.  
 
3.3.5. 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: 

 
 
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. De score op dit onderdeel is als voldoende aan te merken. 
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond in 
exploitatie) is ten opzichte van de totale geraamde baten. 

Kengetallen Begroting Begroting Begroting Begroting

2020 2021 2022 2023

Solvabiliteit 34,1% 33,6% 33,4% 33,8%

Netto schuldquote 50,9% 59,3% 56,8% 58,8%

Netto schuldquote, gecorrigeerd voor alle verstrekte 

leningen 50,9% 59,4% 56,8% 58,8%

Grondexploitatie 29,6% 34,2% 30,9% 29,3%

Structurele exploitatieruimte -2,0% -1,2% -0,1% 1,2%

Belastingdruk 98,42% 98,42% 98,42% 98,42%
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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. Onze gemeente heeft ten opzichte van het 
landelijke gemiddelde nog iets ruimte om belastingopbrengsten te vermeerderen. 
 
Als we de kengetallen bezien, dan valt op dat vooral de score voor solvabiliteit is verbeterd. Dat was al 
zo na de jaarrekening 2018 als gevolg van een toegenomen reservepositie. 
  
Het totaalbeeld van de financiële kengetallen laat een duidelijke verbetering zien. Onze grondpositie is 
nog altijd aan de hoge kant. 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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3.4.  Financiering 
 
 
3.4.1. Algemeen 
De gemeente maakt gebruik van zogenaamde totaalfinanciering (geen projectfinanciering). Dat 
betekent dat zowel de lopende uitgaven als de investeringen worden gedekt door de lopende 
inkomsten en eigen (financierings)middelen (liquide middelen, reserves e.d.) en opgenomen kort- en 
langlopende geldleningen. De zorg voor het permanent aanwezig zijn van voldoende financiële 
middelen behoort tot de treasuryfunctie.  
 
De treasuryfunctie van de gemeente dient tot: 

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

• het beheersen van de risico’s verbonden aan de treasuryfunctie (risicominimalisatie); 

• het zoveel mogelijk beperken van de rentekosten van de leningen en het bereiken van voldoende 
rendement op overtollige middelen (rente-optimalisatie); 

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

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

 
 
 
 

Bezit Vermogen

Activa intgegraal gefinancierd 34.790.881 Eigen vermogen 22.941.027

Activa projectfinanciering 0 Voorzieningen 18.842.429

Onderhanden werk (grex) 26.992.575 Schulden bij banken 20.000.000

Totaal 61.783.456 Totaal 61.783.456

Basisgegevens 1-1-2020
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Vervolgens kan dan de volgende berekening van te hanteren percentages plaatsvinden: 
 

 
 
Omslagrente 
Om de rente die wordt gebruikt bij de berekening van kapitaallasten enigszins stabiel te houden, wordt 
ook nog gewerkt met een omslagrente. Die wordt berekend door de geraamde netto te betalen rente 
in 2019 te delen door de boekwaarde van de investeringen per 1 januari 2019. De uitkomst daarvan 
mag naar boven afgerond worden op een veelvoud van 0,5%. 
Met behulp van de hiervoor vermelde gegevens, kan de omslagrente als volgt worden berekend:  

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

 
  
 
3.4.3. Leningenportefeuille 
Onze gemeente heeft per 1 januari 2020 naar verwachting voor een bedrag van afgerond € 20 miljoen 
aan opgenomen langlopende geldleningen. Deze schuldpositie zal geleidelijk afnemen, afhankelijk 
van wanneer we inkomsten ontvangen uit met name grondverkopen. 
 
3.4.4. Kasgeldlimiet 
Onder kasgeldlimiet wordt verstaan het maximale bedrag dat de gemeente met kortlopend geld mag 
financieren. Dit kan bijvoorbeeld door ‘rood’ staan bij de bank of door het aantrekken van kasgeld. 
Wettelijk is vastgesteld dat de kasgeldlimiet 8,5% van de jaarbegroting (exclusief btw) is. De 
gemeente is verplicht om per kwartaal de kasgeldlimiet te toetsen en de provincie te informeren als 
deze meer dan twee achtereenvolgende kwartalen wordt overschreden. 
 

Externe rentelast (lasten minus baten) 208.343

Extern rente % (= rentelast/schulden) 1,04%

Externe rente projectfinancieringen 0

Extern rente% excl. projecten 1,04%

Rente eigen vermogen 0

Rente voorzieningen 0

Rente% grondexploitaties: 1,04 x 

(18.842.429 + 20.000.000)/61.783.456 0,65%

Rente grondexploitaties =       

26.992.575 * 0,65% 175.452

Renteomslag:

Aan taakvelden toe te rekenen rente / boekwaarde activa

= 32891/34790881, afgerond op 0,5 0,50%

Schema renteberekening 2020
a Externe rentelasten 208.343

b Eexterne rentebaten 0

208.343

c Rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend 175.452

-175.452

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 32.891

d1 Rente over eigen vermogen 0

d2 Rente over voorzieningen 0

Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente 32.891

e De aan taakvelden toegerekend rente (renteomslag) = 0,5% x 34.790.881 -173.954

f Renteresultaat -141.063
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Berekening kasgeldlimiet op basis van de begroting 2020: 

Omvang begroting (exclusief lijst nieuw beleid) € 36.749.000 

Toegestane limiet  8,50% 

Ruimte kasgeldlimiet € 3.124.000 

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

Renterisiconorm  
(bedragen x € 1.000) 

2020 2021 2022 2023 

1 Renteherzieningen  0 0 0 0 

2 Aflossingen 9.191 2.288 731 599 

3 Renterisico (1+2) 9.191 2.288 731 599 

4a Begrotingstotaal van betreffende jaar 36.749 31.316 32.416 31.045 

4b Percentage regeling 20% 20% 20% 20% 

4 
Renterisiconorm (20% van het 
begrotingstotaal) 

7.350 6.263 6.483 6.209 

5a 
Ruimte onder de renterisiconorm 
(4>3) 

0 3.975 5.752 5.610 

5b 
Overschrijding van de renterisiconorm 
(3>4) 

1.841 0 0 0 

 
In het jaar 2020 wordt een overschrijding van de renterisiconorm voorzien. Dit heeft vooral te maken 
met het feit dat in 2020 veel leningen worden afgelost. In onze ramingen houden wij rekening met het 
grotendeels herfinancieren van de af te lossen leningen. Hoewel uit een overschrijding van de 
renterisiconorm een groter renterisico zou kunnen voortkomen, blijkt dit door de lage marktrente juist 
tegenovergesteld te werken. De leningen die we moeten herfinancieren kennen hogere 
rentepercentages dan de nieuwe leningen (leningen met rentepercentages van 2 à 3 % zijn 
bijvoorbeeld geherfinancierd met leningen met rentepercentages die zelfs licht negatief zijn). Anders 
gezegd: aflossing van hoogrentende leningen door leningen met lagere rentes, leidt tot voordelen in 
de te betalen rente. Bovendien neemt onze schuldpositie af en een afname van de totale schuldpositie 
betekent vanzelfsprekend ook een afname in het renterisico. Vanaf 2020 zitten we onder de 
renterisiconorm. 
Door nieuwe leningen zoveel mogelijk in looptijd te spreiden, proberen we te voorkomen dat veel 
leningen op hetzelfde moment moeten worden geherfinancierd, waarbij we dan afhankelijk zijn van de 
rentestand op dat moment. Op deze wijze proberen we de renterisico’s in de toekomst te verkleinen.  

 
3.4.6. EMU-saldo 
Het Economische en Monetaire Unie (EMU)-saldo is het vorderingensaldo van de totale overheid 
(Rijk, decentrale overheden en premie gefinancierde sectoren als zorg en sociale zekerheid). Het 
EMU-tekort mag maximaal 3% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) bedragen. Hiermee wil men 
voorkomen dat de overheidsfinanciën van EMU-landen ontsporen. Zolang de uitkomst van 
onderstaand overzicht positief is, levert de gemeente geen bijdrage aan een (te) hoog Europees 
begrotingstekort, want dan zijn de uitgaven in EMU-opzicht lager dan de inkomsten. Er is geen directe 
sanctie op overschrijding van het EMU-saldo door een individuele gemeente. Op basis van de Wet 
Hof (Wet Houdbare overheidsfinanciën) komt een sanctie pas in beeld als sprake is van structurele 
overschrijding van de norm én na uitgebreid overleg. Zoals in onderstaand overzicht ook goed 
zichtbaar is, spelen de (geraamde) opbrengsten van grondverkopen in de grondexploitaties een grote 
rol in de bepaling van het EMU-saldo. 
In de septembercirculaire 2019 van het gemeentefonds is de individuele referentiewaarde van het 
EMU-saldo voor Reusel-De Mierden bepaald op 1.478. Deze individuele referentiewaarde betreft geen 
norm, maar een indicatie van het aandeel dat onze gemeente heeft in de gezamenlijke (landelijke) 
norm. In de referentiewaarden van individuele overheden is naast het eigen aandeel ook het aandeel 
van openbare lichamen (verbonden partijen) opgenomen.  
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Pas als nationaal blijkt dat de gemeenten en hun verbonden partijen gezamenlijk het plafond van het 
EMU-tekort gaan overschrijden, kan van gemeenten worden gevraagd het individuele EMU-tekort van 
de lopende begroting te verminderen.  
 
 

EMU-saldo  
(bedragen x € 1.000) 

 
2020 2021 2022 2023 

1 Exploitatiesaldo voor toevoeging/onttrekking uit reserves + -414 -220 66 338 

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie + 1.375 1.570 1.604 1.645 

3 Bruto dotaties aan post voorzieningen ten laste van 
exploitatie 

+ 857 834 966 843 

4 Uitgaven aan investeringen in (im)materiële vaste activa die 
op de balans worden geactiveerd 

- 2.876 7.698 2.164 2.064 

5 Ontvangen bijdragen van Rijk, provincie, EU en overigen, die 
in mindering zijn gebracht op uitgaven punt 4 

+ 0 0 0 0 

6a Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële 
vaste activa 

+ 0 0 0 0 

6b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa - 0 0 0 0 

7 Uitgaven van aankoop van grond en bouw- en woonrijp 
maken 

- 1.010 665 758 379 

8a Verkoopopbrengsten van grond (buiten exploitatie = 
grondexploitatie) 

+ 8.083 1.952 3.106 2.097 

8b Boekwinst op grondverkopen (binnen exploitatie) - 0 0 0 0 

9 Betalingen ten laste van voorzieningen - 631 636 747 648 

10 Betalingen niet via exploitatie, maar rechtstreeks ten laste 
van reserves 

- 0 0 0 0 

11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen. - 0 0 0 0 

 Totaal berekend EMU-saldo  5.384 -4.863 2.073 1.832 
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3.5.  Verbonden partijen 
 
 
3.5.1.  Algemeen 
Een verbonden partij is een instelling, buiten de eigen organisatie, waarin de gemeente een bestuurlijk 
en financieel belang heeft (Bbv, art. 1b). 
 
Met een zetel in het bestuur van een instelling of met stemrecht heeft de gemeente een ‘bestuurlijk 
belang’. Onder een ‘financieel belang’ wordt verstaan het ter beschikking stellen van middelen die de 
gemeente kwijtraakt bij faillissement van de verbonden partij of die bij financiële problemen van de 
verbonden partij op de gemeente verhaald kunnen worden.  
 
We kunnen een verbonden partij zien als één van de drie vormen waarmee gemeenten hun taken 
(laten) uitvoeren: door een eigen dienst, een commerciële partij of door een verbonden partij.  
Er kan een aantal redenen zijn, waarom een gemeente samenwerkt met een verbonden partij. 
Bijvoorbeeld vanwege de mogelijkheden van spreiding van risico’s over de verschillende deelnemers  
of om een efficiëntere uitoefening van een wettelijke taak te realiseren. 
 
De gemeente blijft verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen in de  
programma’s. De raad dient hiervoor kaders te stellen en de verbonden partijen te controleren op de 
realisatie van de doelstellingen. Naast bovengenoemde taken is deze paragraaf belangrijk voor de 
raad vanwege de kosten en de financiële risico’s die de gemeente kan lopen met verbonden partijen. 
 
De wijze waarop de raad in voldoende mate invloed kan hebben op verbonden partijen is onderwerp 
van voortdurende aandacht. Mogelijke verbeteracties vinden mede plaats op basis van 
rekenkameronderzoek en landelijke ontwikkelingen.  
 
3.5.2.  Onderscheid gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en privaatrechtelijke 
verbondenheden 
Op een aantal gebieden is binnen de gemeente sprake van verbonden partijen. Het belangrijkste 
onderscheid dat daarbij gemaakt kan worden, is dat in gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en 
andere privaatrechtelijke verbondenheden. 
 
Bij gemeenschappelijke regelingen betaalt onze gemeente jaarlijks een bedrag voor exploitatiekosten 
van die gemeenschappelijke regeling naar rato van deelname in de regeling. Evenals bij stichtingen is 
bij de oprichting bijgedragen in de oprichtingskosten. Naar rato van de bijdragen loopt onze gemeente 
risico in een eventueel liquidatiesaldo van een gemeenschappelijke regeling/stichting. Verder lopen wij 
het risico dat een andere partij, die deelneemt in een gemeenschappelijke regeling/stichting, uittreedt. 
Op dat moment zal die partij uittreedkosten moeten betalen, die meestal bestaan uit kosten in de vorm 
van wachtgelden aan personeel. Voor de achterblijvende deelnemende partijen zal de bijdrage in de 
exploitatiekosten dan veelal stijgen, doordat algemene kosten, bijvoorbeeld overheadkosten, over 
minder deelnemers omgeslagen kunnen worden. Ook kan het draagvlak van een gemeenschappelijke 
regeling/stichting verminderen bij uittreding van een partner. Een volgend risico is er voor ons 
wanneer wij zelf uit een gemeenschappelijke regeling stappen. Op dat moment zijn wij ook verplicht 
tot het betalen van de eerder genoemde kosten. 
 
Via de afvaardiging van leden in besturen van gemeenschappelijke regelingen kunnen risico’s 
beïnvloed worden. De stem van de gemeente is meestal naar rato van de verhouding ten opzichte van 
het totaal aantal bestuursleden.  
 
Naast gemeenschappelijke regelingen/stichtingen heeft onze gemeente ook belangen in partijen op 
privaatrechtelijke grondslag. Het financiële risico van dit soort belangen is beperkt tot de waarde van 
de effecten c.q. de geaccepteerde verantwoordelijkheid.  
 
3.5.3.  Overzicht verbonden partijen 
Hieronder volgt een overzicht van de verbonden partijen van onze gemeente.  
Naast het openbaar belang worden ook de relevante ontwikkelingen toegelicht. 
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Naam: 
Vestigingsplaats: 

GGD Brabant-Zuidoost 
Eindhoven 

Relatie programma: Programma 6: Sociaal Domein 

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

Openbaar belang: Belangenbehartiging op het gebied van gezondheidszorg. 

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2020:  € 229.797  

Eigen vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 2.415.000  € 2.150.000  

Vreemd vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 12.755.000   € 12.716.000 

Resultaat 2020: 
*Geprognosticeerde balans 

 € 0 
 

Ontwikkelingen: De belangrijkste ontwikkeling is de uitvoering van de bestuursopdracht die de GGD 
van de gemeenten heeft gekregen om zich te ontwikkelen tot een 
toekomstbestendige, flexibele en financieel gezonde (en betaalbare) organisatie. In 
2019 zijn hiervoor verschillende onderzoeken gedaan. Op basis hiervan zijn en 
worden er besluiten genomen die van grote invloed kunnen zijn op de organisatie, 
financiering en bedrijfsvoering van de GGD. Het gaat hierbij onder meer over het 
onderbrengen van de gehele jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar bij de GGD, het 
uitbreiden van contracttaken van de GGD en doorontwikkeling van de organisatie.  
 
Inhoudelijke ontwikkelingen zijn verder:  
- De Omgevingswet. De GGD wil samen met de gemeenten de kansen die de 

Omgevingswet biedt om nog meer te kiezen voor een gezonde leefomgeving 
benutten.  

- In de acute zorg zijn ontwikkelingen die van invloed zijn op het 
ambulancevervoer. De vraag neemt toe en wordt steeds complexer.  

- Met het nationaal preventieakkoord wil het rijk samen met alle partners de 
gezondheid van alle Nederlanders gaan verbeteren. Het gaat om maatregelen 
om problematisch alcoholgebruik, roken en overgewicht terug te dringen. De 
GGD gaat samen met de gemeenten aan de slag om de landelijke ambities te 
vertalen naar een regionale en lokale aanpak.  

Risico’s: In afwachting van de verdere onderzoeken en besluitvorming over de 
deelopdrachten van de bestuursopdracht, kunnen we op dit moment nog weinig 
zeggen over het financiële perspectief voor de GGD en de risico’s.  

 
Naam: 
Vestigingsplaats: 

Kempisch Bedrijvenpark (KBP) 
Bladel 

Relatie programma: Programma 3: Economie 

Bestuurlijk belang: Vertegenwoordiging in dagelijks en algemeen bestuur. 

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

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2020:  € 0  

Eigen vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 11.628.000  € 12.977.000   

Vreemd vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 27.277.000  € 22.297.000  

Resultaat 2020: 
*Geprognosticeerde balans 

 € 1.349.000 
 

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

Ontwikkelingen: Van de uitgeefbare grond (69 ha) is medio 2019  ruim 60% verkocht. Er is voldoende 
belangstelling voor de bedrijfskavels. Met diverse partijen worden 
verkoopgesprekken gevoerd en bouwplannen uitgewerkt. De verwachting is dan ook 
dat de geplande uitgifte  van 5 ha aan bedrijfskavels en 0,2 ha aan woningkavels in 
2020 wordt gehaald.  

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

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (GRSK) 
Reusel 

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

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

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

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2020: **  € 3.106.907  

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 2020:** 
*Jaarrekening 2018 ** Begroting 2020 

  
 

€ 0 
 

Ontwikkelingen: De Kempengemeenten oriënteren zich met de strategische agenda op invulling van 
de intergemeentelijke samenwerking in de toekomst. In afwachting van keuzes van 
de gemeenten en bij gebrek aan gezamenlijke ambitie met betrekking tot de 
samenwerking, staat de ontwikkeling van een toekomstperspectief voor de GRSK 
noodgedwongen stil. De uitkomst daarvan heeft waarschijnlijk ook betekenis voor de 
inrichting van de GRSK. Het werk dat blijft, maar daarbij is het niet zeker of de GRSK 
in dezelfde vorm blijft bestaan. In de kadernota 2021 en verder zal daarover meer 
helder worden. Vooralsnog gaan wij er vanuit dat er zich in 2020 geen majeure 
wijzigingen zullen voordoen op het niveau van de GRSK als geheel en er zijn dus 
vooralsnog in 2020 geen (financiële) effecten van de strategische agenda te 
verwachten. 
 
De aandacht voor verbeteringen van de GRSK-organisatie concentreert zich met 
name op het versterken van uitvoering binnen de afdelingen zelf. De vorming van de 
afdeling Maatschappelijke Dienstverlening is in 2019 voltooid en in 2020 verschuift 
de aandacht naar verdere professionalisering en het goed positioneren van de 
afdeling binnen het totale netwerk van het Sociaal Domein.  
 
Met de komst van het Participatiebedrijf hebben het Shared Service Center (SSC) en 
P&O er een nieuwe opdrachtgever bij. De financiële effecten zijn in deze begroting 
op basis van aannames in voorlopige zin verwerkt. Het invlechten van de ICT-
infrastructuur en het aanhaken van de voormalige WVK is in 2019 gestart en loopt 
tot in 2020 door. Het SSC vraagt verder om doorontwikkeling in de beheersing van 
de kosten, het aanscherpen van de investeringsplanning en het beter in de hand 
krijgen van de realisatie daarvan. Ook gaat met het oog op het verbeteren van de 
dienstverlening bij het SSC de aandacht uit naar flexibiliseren van het 
productportfolio en het reduceren van het maatwerk.  
 
De afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) staat voor de 
opgave om in de komende jaren te kunnen blijven voldoen aan de personele 
invulling. In deze aantrekkende arbeidsmarkt blijft het in dit werkveld een continue 
uitdaging om potentiële werknemers te interesseren voor een functie binnen de 
Kempen. Mogelijk moet voor specifieke functies binnen VTH daartoe de maximale 
ruimte binnen de arbeidsvoorwaarden worden opgezocht. 

Risico’s: De Kempengemeenten zijn bezig met een strategische oriëntatie op de regionale 
samenwerking. Daardoor is er op dit moment onzekerheid over de ontwikkeling van 
de samenwerking, die ook voor de GRSK onzekerheden en risico’s met zich 
meebrengt. Daarbij is het op voorhand niet zeker dat de maatregelen die nu 
genomen worden, later passen in de vorm van samenwerking waarvoor gemeenten 
gaan kiezen. Het risico is het mogelijk ontstaan van frictiekosten bij aanpassing van 
het samenwerkingsverband. Uitbreidingen van de formatie zijn in het financieel 
meerjarenperspectief opgenomen tot en met 2020. Dit betekent niet zonder meer dat 
na 2020 minder capaciteit nodig is voor de uitvoering van taken. Risico op dit punt is 
dat gemeenten na 2020 geconfronteerd worden met hogere uitvoeringskosten dan 
de kosten die nu in het meerjarenperspectief in beeld zijn gebracht. Voor alleen de 
afdeling Staf gaat het daarbij om € 331.000. Er is een beperkt flexibel formatiebudget 
opgenomen vanaf 2020. Dit betekent dat in geval er vervangingskosten wegens 
ziekte van medewerkers ontstaan, daar beperkt budget voor beschikbaar is. Het 
risico dat daarbij optreedt is het mogelijk overschrijden van de begroting. 
 
Veel systemen die door SSC beschikbaar worden gesteld aan gebruikers, zijn 
zodanig dat overstappen naar alternatieve systemen praktisch wordt tegengehouden 
door hoge organisatie- en inrichtingskosten. Hierdoor ontstaat gebondenheid aan 
leveranciers. Het is een reëel risico dat ook komende jaren het SSC geconfronteerd 
gaat worden met onvermijdbare aanpassingen van software en bijbehorende kosten. 
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Afhankelijk van de wettelijke verplichting, het afgegeven commitment bij de VNG-
ALV, lokale behoeften en technische voortgang zullen er investeringen nodig zijn 
voor de realisatie van de Digitale Agenda 2020 en de daarbij behorende 
Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (netwerk, servicebus, beveiliging) 
en de gezamenlijke onlinediensten welke vanuit het VNG programma Samen 
Organiseren op ons afkomen.  
 
De open-einde regelingen die de afdeling Maatschappelijke Dienstverlening uitvoert, 
dragen het risico in zich dat ingeval er een toenemend beroep op deze regelingen 
wordt gedaan, ook de bedrijfsvoeringskosten kunnen toenemen, als gevolg van extra 
benodigde inzet. In de bedrijfsvoeringskosten van Jeugdhulp (CJG+) is een 
zogenaamde flexibele schil opgenomen. Dat budget is beschikbaar om de 
uitvoeringskosten van eventuele onverwachte vraag naar dienstverlening door het 
CJG+ te dekken. Een toenemende vraag kan daarmee zowel op de 
uitvoeringskosten als ook op de programmakosten van invloed zijn.  
 
De effecten van de Omgevingswet zijn voor de afdeling VTH en voor de 
deelnemende gemeenten op dit moment nog niet bekend. Daarom wordt de 
invoering van deze wet ook als risico aangeduid. Door de vertraagde invoering van 
de wet private kwaliteitsborging in de bouw bestaat het risico dat de besparing die 
met de nieuwe werkwijze verwacht wordt pas vanaf 2020 of later kan worden 
gerealiseerd. 

  

Naam: 
Vestigingsplaats: 

Metropoolregio Eindhoven (MRE) 
Eindhoven 

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

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

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

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

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2020 MRE  
Gemeentelijke bijdrage 2020 RHCe 

  
  

€ 129.800 
€ 53.283  

Eigen vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 3.100.459  € 2.920.237 

Vreemd vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 16.976.328 € 16.183.572  

Resultaat 2020: 
*Geprognosticeerde balans 

 
 

€ 0 
 

Ontwikkelingen: Er wordt een nieuw werkprogramma voor 2020 opgesteld. 

Risico’s: Het nieuwe werkprogramma kan invloed hebben op de jaarlijkse bijdrage.  

 

Naam: 
Vestigingsplaats: 

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) 
Eindhoven 

Relatie programma: Programma 1: Veiligheid 

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

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

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2020:   € 801.782  

Eigen vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 5.377.112 € 5.502.772  

Vreemd vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 35.014.318 € 34.016.277  

Resultaat 2020: 
*Geprognosticeerde balans 

  € 0 

Ontwikkelingen: 1.  Er wordt gewerkt aan een meerjarenbeleidsplan 2020-2024. 
2.  De prioriteiten van het risicoprofiel worden uitgewerkt.  
3.  Samenwerking met Brabant-Noord wordt waar dat operationeel voor de hand 
 ligt, verder vorm gegeven.  
4.  Samen met gemeenten werken aan voorbereiding op natuurbranden en de 
 risico’s daarbij.  
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5.  Voorzien in de behoefte aan bluswater.  

Risico’s: 1. Loonontwikkeling en sociale lasten kunnen stijgen.  
2. Door droge en hete zomers is er meer inzet van de brandweer nodig wat een 
negatief effect kan hebben op de kosten.  

 
Naam: 
Vestigingsplaats: 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 
Eindhoven 

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

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

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

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

en handhaving. 

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2020:   € 172.260  

Eigen vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 1.514.541 € 1.514.541 

Vreemd vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 3.615.664 € 3.465.664  

Resultaat 2020: 
*Geprognosticeerde balans 

  
 

€ 0 
 

Ontwikkelingen: Er ligt een grote opgave bij de ODZOB in het domein leefomgeving die ook een 
financiële impact heeft. Denk aan de ontwikkelingen op de thema’s: veehouderij (o.a. 
warme sanering veehouderij, Besluit huisvesting, actualisatie IPPC bedrijven aan 
BBT, Verordening natuurbescherming en PAS), bodem (Besluit bodemkwaliteit, 
overdracht bodemtaken provincie - gemeente) en de implementatie van de 
Omgevingswet. 

Risico’s: ▪ Financiële gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen/opgaven. 
▪ Niet realiseren van doelstellingen efficiency, standaardisatie, uitvoeringsbeleid 

en uniformiteit (uitvoerbaarheid, prioritering en efficiënte aanpak). 
▪ Geen of onvoldoende gekwalificeerd personeel beschikbaar. 
▪ Omzetdaling als gevolg van bezuinigingen bij deelnemers of als gevolg van 

deregulering of lokaal beleid. 
▪ Verlies van takenpakket aan kleine samenwerkingsverbanden en andere 

partijen. 

 
Naam: 
Vestigingsplaats: 

Kempenplus 
Bladel 

Relatie programma: Programma 6: Sociaal domein 

Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het  bestuur. 

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

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage  2020: €  € 3.461.218  

Eigen vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 9.183.000 € 8.783.000 

Vreemd vermogen (1-1-2020 / 31-12-2020):* € 5.336.000 € 6.820.000 

Resultaat 2020: 
*Geprognosticeerde balans 

  
 

€ 0 
 

Ontwikkelingen: Kempenplus en een nieuwe samenwerking waarbij de voormalige 
gemeenschappelijke regeling WVK is omgezet naar de huidige regeling 
Kempenplus, waarin de taken van de voormalige WVK worden uitgevoerd samen 
met een deel van de taken van de afdeling ISD van de Gemeenschappelijke 
Regeling GRSK. Op deze wijze wordt op een zo efficiënt mogelijke wijze uitvoering 
gegeven aan de Participatiewet. “Iedereen werkt mee” is daarbij het uitgangspunt, 
hetzij via betaald werk, hetzij via loonkostensubsidie, Beschut Werk of andere 
vormen van participatie. 

Risico’s: De nieuwe samenwerking is per 1-7-2019 ontstaan en zal zich nog moeten zetten en 
ontwikkelen. Dat gaat gepaard met risico’s, maar daarop wordt zo goed mogelijk 
geanticipeerd. 
Risico’s vloeien ook voort uit Rijksbeleid inzake de inkomstenstromen voor de taken 
uit de Participatiewet, terwijl ook algemene economische ontwikkelingen van invloed 
zijn, vooral waar het gaat om plaatsing van mensen bij het bedrijfsleven. 

 
Naam: 
Vestigingsplaats: 

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

Relatie programma: Programma 0: Bestuur en ondersteuning 
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Bestuurlijk belang: Het verzorgingsgebied wordt ingedeeld in 5 clusters (cluster 1: “BOV en De Kempen”, 
cluster 2: “A2 gemeenten en Dommelregio”, cluster 3: “Peelgemeenten”, cluster 4: 
“Noordoost” en cluster 5: “Overig”). Onze gemeente maakt deel uit van het cluster 1. 
Per cluster worden twee bestuurders gekozen m.u.v. cluster 5 “Overig”  (bijv. VRBZO). 
Daarnaast worden twee secretarissen toegevoegd aan het bestuur en is de voorzitter 
van het bestuur een burgemeester. Tevens neemt één bestuurder van de gemeente 
zitting in de Vergadering van Aangeslotenen. 

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

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2020:    € 78.876  

Eigen vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):* € 666.145 € 786.116 

Vreemd vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):* € 575.176 € 633.621 

Resultaat 2018: 
* Op basis jaarrekening 2018 Bizob 
De gemeentelijke bijdrage 2020 is na aftrek van 
het behaalde resultaat door Bizob in 2019. De 
gemeente neemt op jaarbasis 147 dagen af van 
de Stichting. Betaling gebeurt tegen een 
voorcalculatorisch door het bestuur bepaalde 
vergoeding. 

 € 382.095  
 
 
 

Ontwikkelingen: Voor 2020 heeft Bizob zes (6) concrete actiepunten benoemd waar extra aandacht naar 
toe zal gaan: 

• De gezamenlijke inkoop(trajecten) waarbij de focus niet alleen op gunstigere prijzen 
en/of hogere kwaliteit ligt maar ook op het zo efficiënt mogelijk doorlopen van de 
inkoopprocessen en het delen van gezamenlijk opgebouwde (vak)inhoudelijke 
kennis en/of opgedane (gebruikers)ervaringen. In 2020 zal Bizob ook het 
contractbeheer en -management voor gezamenlijk gesloten (raam)overeenkomsten 
verder professionaliseren en intensiveren. Door contractbeheer wordt het 
inzichtelijk welke verplichtingen de organisatie is aangegaan, wat de 
contractafspraken zijn, wat de looptijd is, wie de contractpartners zijn en welke 
voorwaarden zijn opgenomen in het contract. Door contractmanagement wordt er 
‘bewaakt’ of alle partijen bij een (raam)overeenkomst volledig voldoen aan hun 
verplichtingen, zodat doelstellingen van de organisatie worden behaald. Het voeren 
van gezamenlijk contractbeheer en -management heeft een aantal voordelen, zoals 
het beperken van uitvoeringskosten en het kunnen vastleggen van ‘leer- en 
ervaringsmomenten’ voor verbeteringen in toekomstige programma’s van eisen. 

• Het maatwerk programma ‘Quick Wins’ samen ontwikkeld met aangesloten 
organisaties met een specifieke bezuinigingsopdracht op structurele uitgaven. Op 
basis van een crediteurenscan worden de structurele uitgaven geanalyseerd en 
besparingsmogelijkheden vastgesteld voor de korte – en lange termijn. 

• Efficiency door achtergrondteams. Bizob streeft naar een zo efficiënt mogelijk 
inkoopproces. Om dit nog beter te kunnen doen, heeft Bizob een nieuwe werkwijze 
ontwikkeld waarbij haar inkopers op de achtergrond taken verdelen bij gelijksoortige 
inkooptrajecten. Vanzelfsprekend zonder dat daarbij de zichtbaarheid en 
servicegraad voor aangesloten organisaties daalt. Door op de achtergrond te 
sparren over gelijkwaardige inkooptrajecten, kunnen inkopers effectief kennis 
vergaren en delen waardoor hun expertise groeit. Met als gevolg: betere 
inkoopresultaten. In 2020 zal Bizob deze manier van werken verder uitrollen in onze 
organisatie. 

• Dialoog met midden- en kleinbedrijf (MKB). Sinds de oprichting van Bizob is er 
specifiek oog voor de positie van het lokale en regionale MKB en de mogelijkheden 
die zij biedt. Circa 65% van alle opdrachten die Bizob begeleidt worden aan MKB-
bedrijven gegund. Ook binnen het landelijke project ‘Beter aanbesteden’ wordt 
wederom bevestigd dat het van groot belang is de relatie tot ondernemers op een 
professionele wijze te onderhouden. Bizob gaat daarom een aantal concrete 
activiteiten initiëren binnen de regio om de dialoog tussen overheid en bedrijfsleven 
verder aan te wakkeren. Eén van deze activiteiten is de organisatie van MKB-
bijeenkomsten. Bizob organiseert, samen met de bedrijvencontactfunctionarissen 
van de gemeenten en de lokale ondernemersverenigingen, een aantal 
bijeenkomsten waarbij ondernemers en de publieke sector met elkaar in gesprek 
gaan. 

• Implementatie van de Wet Bibob. In 2020 wordt de Wet Bibob (Wet Bevordering 
Integriteitsbeoordelingen door het Openbare Bestuur) geïntegreerd in de 
aanbestedingen in de Bouw, Ict en Milieu projecten. Bizob begeleidt haar 
deelnemers met de aanpassingen die hiervoor nodig zijn en het efficiënt 
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implementeren van deze wet. Het inkoopbeleid en de standaard inkoopdocumenten 
zullen worden aangevuld zodat op efficiënte wijze het beleid t.a.v. Bibob kan worden 
geborgd.  Ook zullen we informatie met u delen over de Bibob onderzoeken, met 
inachtneming van de privacywetgeving,  om zo kosten te verlagen en de doorlooptijd 
te verkorten. 

• ‘Circulair Inkopen’. Duurzaamheid staat in vele coalitieakkoorden en uiteraard ook 
bij Bizob hoog op de ambitieladder. Om duurzaam inkopen een boost te geven 
starten we met het kennistraject ‘Circulair Inkopen’. In samenwerking met Fontys 
Hogescholen, gemeenten, de provincie Brabant, duurzaamheidsinstanties en de 
markt gaan we gedurende twee jaar aan de slag met duurzaamheid. Bijvoorbeeld 
door het  ontwikkelen van tools zoals een materialenpaspoort en meetmethoden. 
Maar ook door inzicht in de mogelijkheden (best practices) te krijgen en kosten 
(financiering) inzichtelijk maken. Dit innovatieve kennistraject wordt gesubsidieerd 
door Regieorgaan SiA (RAAK Publiek regeling). 

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

 
Naam: 
Vestigingsplaats: 

NV Bank Nederlandsche Gemeenten (BNG) 
Den Haag 

Relatie programma: Programma 0: Bestuur en ondersteuning 

Bestuurlijk belang: Aandeelhouder (zeer beperkt aandeel) 

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

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2020:   € 0  

Eigen vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):* € 4.687 mln € 4.991 mln  

Vreemd vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):* € 135.041 mln  € 132.518 mln 

Resultaat 2018:* 
*Jaarrekening 2018; geen begrotingsgegevens 
over 2019 of 2020. 

 
 

€ 733 mln 
 

 
Naam: 
Vestigingsplaats: 

NV Brabant Water 
’s-Hertogenbosch 

Relatie programma: Raakt diverse programma’s. 

Bestuurlijk belang: Aandeelhouder (zeer beperkt aandeel) 

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

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2020:    € 0  

Eigen vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):* € 609 mln  € 636 mln 

Vreemd vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):* € 439 mln € 457 mln 

Resultaat 2018:* 
*Jaarrekening 2018; geen begrotingsgegevens 
over 2019 of 2020. 

  
 

€ 26,8 mln 
 
 

 
Naam: 
Vestigingsplaats: 

Stichting Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost 
Helmond 

Relatie programma: Programma 1. Veiligheid 

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

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

Financieel belang: Gemeentelijke bijdrage 2020: €  3.168  

Eigen vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):* €  €  

Vreemd vermogen (1-1-2018 / 31-12-2018):* €  €  

Resultaat 2018:* 
* Jaarrekening 2018 Zorg- en Veiligheidshuis 

€  
 

-/- € 22.177 
 

Ontwikkelingen: 1. Doorontwikkeling naar een regionaal expertise- en kenniscentrum. 
2. Aansluiten bij landelijke en regionale ontwikkelingen zoals sluitende aanpak 

verwarde personen, Wet verplichte GGZ etc. 
3. Verbinden van de domeinen zorg en veiligheid. 
4. Aanpak en tegengaan van radicalisering en extremisme. 

Risico’s: 1. Taken van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn geen formele taken waardoor de rol 
vrijblijvend kan blijven.  

2. Het Zorg en Veiligheidshuis is operatief ingericht waardoor de beleidsontwikkeling 
achter kan blijven.  

3. In het kader van de AVG loopt het Zorg- en Veiligheidshuis een risico bij 
incorrecte informatiedeling vanuit de partners.  
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3.6. Onderhoud kapitaalgoederen 
 
3.6.1. Algemeen   
Het is van belang om inzicht te hebben in de beleidskaders omtrent het onderhoud van 
kapitaalgoederen. Die beleidskaders zijn er zowel inhoudelijk als financieel-administratief. Inhoudelijk 
gaat het dan bijvoorbeeld om het vastgestelde onderhoudsniveau. Dit is het eindresultaat van 
enerzijds de kwaliteit die we voor ogen hebben en anderzijds de budgettaire mogelijkheden. 
 
Er is ook een financieel beleidskader. Dat gaat over de mate waarin financiële ruimte wordt gecreëerd 
voor onderhoud en vervanging van kapitaalgoederen. Hiervoor gelden de volgende ‘spelregels’: 

• Alle vaste activa worden tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs geactiveerd.  
Uitzonderingen zijn: 
▪ investeringen in de openbare ruimte die via de grondexploitatie worden verhaald; 
▪ kunstvoorwerpen met een historische waarde; 
▪ indien sprake is van een ideaalcomplex (aanschaf en afstoot zijn in een zodanig ritme dat elk 
 jaar hetzelfde bedrag wordt besteed). 

De laatste twee uitzonderingen doen zich binnen onze gemeente niet voor. 
 
Op vaste activa met een beperkte levensduur wordt jaarlijks afgeschreven volgens een stelsel dat is 
afgestemd op de toekomstige gebruiksduur. Een uitzondering hierop is de afschrijvingsduur van 
immateriële vaste activa. Deze worden incidenteel ten laste gebracht van de exploitatie. Het beleid 
rond afschrijving is vastgelegd in een beleidsnota. 
 
In het afschrijvingsbeleid (‘Nota reserves, voorzieningen & afschrijvingsbeleid’, vastgesteld 6 
november 2012, deels gewijzigd in januari 2016 en september 2017) zijn de volgende 
afschrijvingstermijnen opgenomen: 
 

Soort investering Termijn 
in jaren 

Soort investering Termijn 
in jaren 

▪ Gebouwen (permanent) 40 ▪  Kunststof (gras)velden/banen 20 

▪ Gebouwen (semipermanent) 15 ▪ Machines 10 

▪ Technische installaties 15 ▪ Vervoermiddelen 10 

▪ Inrichting 15 ▪ Aanleg/reconstructie 
wegen/waterkundige werken 

40 

▪ Binnenwerk culturele gebouwen 20 ▪ Riolering 50 

▪ Straatverlichting: masten 40 ▪ Software 6 

▪ Straatverlichting: armaturen 20 ▪ Hardware 4 

▪ Straatmeubilair 25   

▪ Speeltoestellen, sportattributen 15   

 
 
3.6.2. Wegen en verkeer 
A. Beleidskader 
In september 2017 is door de gemeenteraad het Wegenbeleidsplan 2018-2027 vastgesteld. Daarin is 
vastgelegd hoe we als gemeente invulling geven aan de wettelijke taken en verplichtingen. In lijn met 
de wettelijke en maatschappelijke verplichtingen hanteren we een sobere doch doelmatige 
kwaliteitsnorm voor het wegbeheer met een gezonde balans in kwaliteit en kosten.  
In 2019 is het gebied De Vlassert en omstreken volledig vernieuwd, samen met vernieuwing van de 
riolering. In 2019 wordt een aanvang genomen met de reconstructie van de Postelsedijk. 
De kwaliteitsnorm van de gemeente sluit hierbij aan op kwaliteitsniveau C van de CROW publicatie 
288. Hierbij wordt gestuurd op het beheersen van risico’s (veiligheid en kapitaalvernietiging) van het 
gehele wegenareaal en is geen differentiatie gemaakt in wegtypen of gebieden. 
In september 2017 is door de gemeenteraad tevens het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan 
(GVVP) vastgesteld. Daarin wordt met name ingezet op mensgerichte en integrale maatregelen ten 
behoeve van de verkeersveiligheid in onze gemeente.  
Gladheidbestrijding op wegen waarvoor de gemeente de verantwoordelijkheid draagt, vindt 
momenteel plaats door de eigen buitendienst op basis van het beleidsplan gladheidbestrijding 2018-
2028. 
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B. Financiële consequenties 

 
 
C. (Geplande) investeringen 

 
 
3.6.3. Gebouwen 
A. Beleidskader 
Het beheerplan gebouwen is in 2019 volledig geactualiseerd. In november zal dit plan door de raad 
worden vastgesteld en vooruitlopend daarop zijn de dotaties aan de onderhoudsvoorziening 
gebouwen reeds afgestemd op dit onderhoudsplan. Daarbij wordt opgemerkt dat voor cultureel 
centrum De Kei een investeringsbeslissing wordt genomen. De middelen daarvoor zijn in de 
voorliggende begroting voorzien. Het onderhoudsbedrag is in verband daarmee niet aangepast, dus 
we houden het onderhoud voor De Kei op het bestaande niveau. Zodra De Kei ingrijpend gerenoveerd 
is dan wel nieuw gebouwd is, zal daarvoor een onderhoudsplanning opgesteld worden.  
Voor zover er sprake is van achterstallig onderhoud zal daarin worden voorzien bij de vaststelling va 
het plan. Daarin is nauwelijks keuze mogelijk want voor achterstallig onderhoud moet op basis van het 
Bbv meteen een voorziening achterstallig onderhoud worden gevormd.  

Exploitatie - Wegen, straten en pleinen + GVVP

Bedragen in € 2020 2021 2022 2023

"Klein" onderhoud wegen 233.000        237.000        240.000        241.000        

"Groot" onderhoud wegen (voorziening wegen) 358.000        363.000        368.000        373.000        

GVVP * 127.000        118.000        133.000        118.000        

Gladheidsbestrijding 41.000           41.000           42.000           42.000           

Diverse kosten groen 60.000           60.000           61.000           61.000           

Overige kosten (salarissen / belastingen etc) 231.000        236.000        239.000        244.000        

Kapitaallasten 476.000        472.000        468.000        465.000        

Totaal exploitatie 1.526.000     1.527.000     1.551.000     1.544.000     

* Inclusief opgenomen bezuiniging op GVVP

Begroting 2020

Investeringsoverzicht - Wegen, straten en pleinen + GVVP

Bedragen in € 2020 2021 2022 2023

Lopende investeringen (restant budgetten 2019):*

Herziening wegenlegger 20.000           

Postelsedijk reconstructie 3.557.000     

Rehabilitatiekrediet wegen 2018 409.000        

Rehabilitatiekrediet wegen 2019 925.000        

GVVP 2018 294.000        

GVVP deel 2018 en 2019 771.000        

Planstudie en uitvoer N284 65.000           

Reconstructie Turnhoutseweg N284 1.245.000     

Nieuwe investeringen (lijst nieuw beleid 2020-2023):**

Rehabilitatiekrediet wegen 2020 t/m 2023 950.000        950.000        950.000        950.000        

Vervanging civiele kunstwerken p.m. p.m. p.m. p.m.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2020 t/m 2023 663.750        507.250        497.250        497.250        

Nieuwe aansluiting N284 en opwaardering infrastructuur KH 500.000        

Planstudie + uitvoer N284 70.000           70.000           70.000           70.000           

Planstudie + uitvoer N284 (dekking uit algemene reserve) -70.000         -70.000         -70.000         -70.000         

Totaal investeringen 8.899.750     1.957.250     1.447.250     1.447.250     

*Stand per 26 september 2019

** Kapitaallasten zijn nog niet doorgerekend naar het product wegen, straten en pleinen en GVVP, omdat de lijst nieuw 

beleid nog vastgesteld moet worden.

Begroting 2020
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B. Financiële consequenties 

 
 
C. (Geplande) investeringen  

 
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de toelichting bij nummer 9 van de lijst nieuw beleid (bijlage 2 in deze begroting). 
Voor De Kei is rekening gehouden met een mutatie in de jaarlast. Afhankelijk van de te kiezen variant en de uitwerking daarvan 
zal met die jaarlast een investeringsbedrag bepaald kunnen worden. 

 
3.6.4. Riolering en watertaken 
A. Beleidskader 
Het huidige VGRP heeft een looptijd van 2017-2021. In het VGRP wordt doorgepakt om de kwaliteit 
van het areaal in beeld te brengen. In de komende periode staat o.a. de Turnhoutseweg in de 
vervangingsplanning en zullen verder nog enkele maatregelen worden uitgevoerd welke voortkomen 
uit rioolinspecties. 
 
B. Financiële consequenties

 

Exploitatie - Dotaties voorziening onderhoud gebouwen

Bedragen in € 2020 2021 2022 2023

Dotatie voorziening onderhoud Brandweerkazerne Reusel 12.000           12.000           12.000           12.000           

Dotatie voorziening onderhoud De Kei 32.000           32.000           32.000           32.000           

Dotatie voorziening onderhoud Schuilhut Reusel 900                 900                 900                 900                 

Dotatie voorziening onderhoud Den Houtert 33.000           33.000           33.000           33.000           

Dotatie voorziening onderhoud Gemeentehuis 227.000        227.000        227.000        227.000        

Dotatie voorziening onderhoud Gemeentewerf 21.000           21.000           21.000           21.000           

Dotatie voorziening onderhoud Kdv de Paraplu Reusel 14.000           14.000           14.000           14.000           

Dotatie voorziening onderhoud Oeverzwaluwwand Reusel 200                 200                 200                 200                 

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

Dotatie voorziening onderhoud VOV halte Reusel 12.000           12.000           12.000           12.000           

Dotatie voorziening onderhoud Pompgemalen Reusel 200                 200                 200                 200                 

Dotatie voorziening onderhoud Woning sportpark Reusel -                 -                 -                 -                 

Dotatie voorziening onderhoud De Ster 19.000           19.000           19.000           19.000           

Totaal exploitatie 373.300        373.300        373.300        373.300        

Begroting 2020

Investeringsoverzicht - Onderhoud gebouwen

Bedragen in € 2020 2021 2022 2023

Nieuwe investeringen (lijst nieuw beleid 2020-2023):

De Kei Reusel p.m. p.m. p.m. p.m.

Totaal investeringen -                 -                 -                 -                 

Begroting 2020

Exploitatie - Riolering

Bedragen in € 2020 2021 2022 2023

"Klein" onderhoud riolering 231.000        235.000        248.000        241.000        

Planvorming 82.000           93.000           74.000           76.000           

Onderzoek 24.000           34.000           24.000           25.000           

Maatregelen -                 -                 -                 25.000           

Overige kosten (salarissen/ inhuur / energie / applicatie etc.) 215.000        219.000        222.000        227.000        

Voorzieningen 126.000        98.000           119.000        95.000           

Kapitaallasten 355.000        352.000        349.000        347.000        

Totaal exploitatie 1.033.000     1.031.000     1.036.000     1.036.000     

Begroting 2020
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C. (Geplande) investeringen 

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

 
 
C. (Geplande) investeringen 

 
  

Investeringsoverzicht - Riolering

Bedragen in € 2020 2021 2022 2023

Lopende investeringen (restant budgetten 2019):*

Vervanging riolering 2015 ev 201.000        

Vervanging riolering 2017 en 2018 -                 

Vervanging riolering 2019 617.000        

Renovatie vacuümstation Voort 7.000             

Renovatie vacuümgemaal Wilhelminalaan 10.000           

Regionale KRW maatregelen 50.000           

Persleiding gemaal 31.000           

Nieuwe investeringen (lijst nieuw beleid 2020-2023):**

Vervanging riolering 2020 t/m 2023 (conform VGRP 2018-2021) 616.972        616.972        616.972        616.972        

Regionale KRW maatregelen 2020 t/m 2022 (cf VGRP 2018-2021) 50.000           50.000           50.000           

Totaal investeringen 1.582.972     666.972        666.972        616.972        

*Stand per 26 september 2019

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

moet worden.

Begroting 2020

Exploitatie - Openbare verlichting

Bedragen in € 2020 2021 2022 2023

"Klein" onderhoud openbare verlichting 31.000           29.000           30.000           30.000           

Energiekosten 55.000           54.000           55.000           55.000           

Overige kosten (salarissen / overige kosten etc.) 12.000           12.000           12.000           12.000           

Kapitaallasten 40.000           39.000           39.000           39.000           

Totaal exploitatie 138.000        134.000        136.000        136.000        

Begroting 2020

Investeringsoverzicht - Openbare verlichting

Bedragen in € 2020 2021 2022 2023

Lopende investeringen (restant budgetten 2019):*

Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) 2018 158.000        

Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2018 223.000        

Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) 2019 63.000           

Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 2019 77.000           

Nieuwe investeringen (lijst nieuw beleid 2020-2023):**

Vervanging openbare verlichting door LED (armaturen) 63.000           

Vervanging openbare verlichting door LED (masten) 77.000           

Totaal investeringen 661.000        -                 -                 -                 

*Stand per 26 september 2019

** Kapitaallasten zijn nog niet doorgerekend naar het product openbare verlichting, omdat de lijst nieuw beleid nog 

vastgesteld moet worden.

Begroting 2020
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3.6.6. Groenvoorziening 
A. Beleidskader 
In 2012 is het beleidsplan Groen en Verzorging opgesteld voor de onderhoudsniveaus van het 
openbaar groen. Op basis van dit plan is besloten dit te onderhouden volgens ‘scenario 2: Sober, en 
genuanceerde kwaliteit’. Per structuurelement is de kwaliteit als volgt gespecificeerd: 
Centra:   hoog 
Hoofdwegen:   basis 
Woongebied:   basis 
Bedrijventerrein:  laag 
Buitengebied:   laag 
 
Inmiddels wordt samen met een extern bureau gewerkt aan een actualisering van het 
groenbeheerplan. Omwille van de beschikbare capaciteit is dat proces in twee fasen geknipt, enerzijds 
om te borgen dat we binnen de beschikbare capaciteit een goed plan kunnen neerleggen, maar 
anderzijds om te waarborgen dat de begroting voldoende middelen bevat om het vastgestelde 
uitvoeringsniveau te realiseren. 
De eerste fase is in concept gereed en bestaat voornamelijk uit het actualiseren van areaalgegevens, 
welke vervolgens zijn afgezet tegen geldende prijzen. Voor het onderhoudsniveau is daarbij 
voortgeborduurd op de hiervoor vermelde niveaus met uitzondering van de centra, waarvoor nu ook 
gerekend is met kwaliteitsniveau basis. Met het daaruit voortvloeiende onderhoudsbudget is in de 
voorliggende begroting rekening gehouden, hetgeen betekent dat het onderhoudsbudget is 
opgehoogd met € 76.000. 
In de tweede fase van actualisering van het groenbeheerplan, waarvan de afronding is voorzien in het 
voorjaar van 2020, zullen de beleidsuitgangspunten opnieuw ter besluitvorming worden voorgelegd 
aan de raad. Alle daarmee verband houdende beslissingen (kwaliteitsniveaus, levensduur, 
vervangingsbudgetten e.d.) zullen daarbij afgewogen worden. Eventuele financiële consequenties van 
dan te maken beleidskeuzes zullen dan doorgerekend worden en al dan niet leiden tot een wijziging 
van de begroting. Voor het bestaande onderhoudsniveau zijn de budgetten in de voorliggende 
begroting toereikend. 
 
B. Financiële consequenties 

 
 
C. (Geplande) investeringen  

  
 
  

Exploitatie - Groenvoorziening binnen en buiten de kom

Bedragen in € 2020 2021 2022 2023

Groenonderhoud binnen en buiten de kom 606.000        611.138        615.916        617.423        

Verkoop hout uit bossen -59.000         -59.826         -60.664         -61.513         

Overige kosten (salariskosten / belastingen / ontvangen bijdragen) 182.000        185.724        187.314        191.598        

Kapitaallasten 3.000             3.000             3.000             3.000             

Totaal exploitatie 732.000        740.036        745.566        750.508        

Begroting 2020

Investeringsoverzicht - Groenvoorziening binnen en buiten de kom

Bedragen in € 2020 2021 2022 2023

Lopende investeringen (restant budgetten 2019):*

Uitvoeringsprogramma Bosbeleidsplan 9.000             

Nieuwe investeringen (lijst nieuw beleid 2020-2023):**

Dorpspleinen herinrichten p.m. p.m. p.m. p.m.

Totaal investeringen 9.000             -                 -                 -                 

*Stand per 26 september 2019

** Kapitaallasten zijn nog niet doorgerekend naar het product groen, omdat de lijst nieuw beleid nog vastgesteld

moet worden.

Begroting 2020
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3.7. Grondbeleid 
 
3.7.1. Algemeen  
Momenteel zijn er in Hulsel en Reusel geen woningbouwkavels meer te koop. In de kernen Lage 
Mierde en Hooge Mierde zijn nog wel voldoende kavels beschikbaar in de plannen Hasselt en 
Leeuwerik. In Reusel en Hulsel zijn we daarom gestart met de voorbereiding van nieuwe 
planontwikkelingen: de locatie Molenberg in Reusel en de locatie gelegen bij de voetbalvelden in 
Hulsel. Volgens planning worden voor de locaties Molenberg in Reusel en Voetbalvelden in Hulsel de 
bestemmingsplannen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad in het 1e kwartaal van 2020. 
 
Ondanks dat er in Hulsel en Reusel geen woningbouwgrond meer beschikbaar is zullen er in 2020 wel 
voldoende woningen worden aangeboden. In Hulsel worden in 2020 projectmatig 6 woningen 
gerealiseerd. In Reusel worden in het plan Molen Akkers 25 woningen projectmatig te koop 
aangeboden. Het betreft in beide plannen gronden die door de gemeente in 2019 verkocht zijn aan 
marktpartijen. Naast deze gemeentelijke grondexploitaties komen er nog diverse kavels op de markt 
via particuliere initiatieven.    
 
In het aanbod van woningen zet de gemeente in op 60% sociale huur en/of koop bij projecten van 5 
woningen of meer, een en ander zoals vastgelegd in de woonvisie.   
 
3.7.2. Beleidskaders grondbeleid 
De ruimte voor het voeren van een actief grondbeleid wordt begrensd door een aantal wetten en 
beleidskaders. De belangrijkste wetten zijn: 

• de Wet ruimtelijke ordening (Wro); 

• de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg); 

• de Onteigeningswet; 

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

• Verordening ruimte Noord-Brabant; 

• Omgevingsvisie Reusel-De Mierden; 

• Kempische visie op wonen 2019 - 2023 

• vastgestelde gemeentelijke woonvisie 2018-2023;  

• uitgiftebeleid bedrijventerreinen Reusel-De Mierden 2012;  

• de Nota Grondbeleid 2013. 
 
3.7.3. Financieel kader 
Het financiële kader wordt gevormd door de richtlijnen die door het Rijk en de Provincie zijn opgelegd 
en eigen kaders van de gemeente. De door het Rijk opgelegde richtlijnen zijn gebaseerd op het Bbv. 
Het financiële kader is van belang voor:  

• jaarlijkse prognoses grondexploitatie; 

• winstnemingen grondexploitaties; 

• het afdekken van de financiële risico’s. 
 
Voor het tussentijds nemen van winst uit grondexploitaties is de Poc-methode (Percentage of 
completion methode) leidend. De Poc-methode houdt het volgende in: 
Naar rato van de voortgang van het project wordt tussentijds winst verantwoord. Hierbij wordt voor 
wat betreft de berekeningsmethodiek en de planinhoudelijke uitgangspunten niet afgeweken van de 
grondexploitatie of herziening zoals deze tot en met het verslagjaar door de raad is vastgesteld. Dit 
wordt berekend naar de mate waarin kosten en opbrengsten zijn gerealiseerd per individuele 
grondexploitatie. Hiermee wordt de totale winst over de individuele grondexploitatie 
opgedeeld/toegerekend aan de reeds verkochte kavels. Indien nog geen gronden zijn verkocht is er 
dus nog geen sprake van gerealiseerde winst. 
Maatgevend is de realisatie tot en met het lopende jaar ten opzichte van het totaal van de kosten en 
opbrengsten van de grondexploitatie. In formule: % kostenrealisatie x % opbrengstrealisatie = % Poc. 
(ingeval de kosten voor 50% zijn gerealiseerd en de gronden voor 50% zijn verkocht, is de Poc 
dus 25%). 
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3.7.4. Bedrijventerreinen 
Kleine Hoeven Reusel 
Per juli 2019 is er 43% van de 12,5 ha bedrijfskavels verkocht. Daarnaast is er interesse bij diverse 
bedrijven voor verplaatsing naar Kleine Hoeven. Zo’n 19% van de resterende oppervlakte is in optie 
en 38% is nog beschikbaar. Naar verwachting leidt dit in 2019 nog tot diverse transacties en is eind 
2019 50% verkocht.  
De Kempengemeenten werken in 2019 samen aan een nieuwe bedrijventerreinenvisie en -planning  
voor toekomstige uitbreiding en ontwikkeling van kavels.  
In het tweede halfjaar van 2019 worden ook voorbereidingen getroffen voor de opwaardering van de 
ontsluiting van bedrijventerreinen Kleine Hoeven in Reusel en de Sleutel in Bladel en de aanleg van 
een nieuwe verbindingsweg met de N284 tussen beide terreinen. 
 
Kempisch Bedrijvenpark 
Van de uitgeefbare grond (69 ha) op het KBP is tot en met 2018 in totaal 38,2 ha verkocht, waarvan 
5,5 hectare geleverd is/wordt in 2019. Een oppervlakte van 6 ha is in optie gegeven en de verwachting 
is dat het merendeel daarvan in 2020 geleverd zal kunnen worden. In het woonbos is 1,5 ha 
beschikbaar voor in totaal maximaal 30 woningen. In de eerste uitgiftefase zijn 13 kavels verkocht. 
De gronduitgifte verloopt dan ook voorspoedig en de verwachting is de het gemiddeld van 5 ha aan uit 
te geven grond ook de komende jaren zal worden gerealiseerd. De laatste uitgiftes zijn gepland in 
2024. Voor de grondexploitatie zijn verschillende scenario’s doorgerekend. In alle scenario’s is sprake 
van een winstgevende exploitatie. In het KBP participeren 4 gemeenten, die elk voor 25% deelnemen. 
 
3.7.5. Woningbouw 
In plan Hasselt in Lage Mierde en plan Leeuwerik in Hooge Mierde zijn nog voldoende mogelijkheden 
om te voorzien in woningbouw voor de komende jaren. In Molen Akkers Reusel en Kerkekkers Hulsel 
komen er projectmatige woningen op de markt in 2020 maar zijn er geen kavels meer beschikbaar 
voor uitgifte. Vandaar dat we bezig zijn met de voorbereiding van nieuwe locaties in Reusel en Hulsel. 
Voor wat betreft de plannen met daarin gemeentelijk grondbezit gaat het om de plannen Molenberg in 
Reusel en omgeving voetbalvelden in Hulsel.  
 
Kerkekkers Hulsel 
Het plan Kerkekkers is grotendeels gerealiseerd. De laatste gronden zijn verkocht aan een 
projectontwikkelaar die op deze gronden 6 projectmatige woningen gaat realiseren. Het gaat hierbij 
om 2 tussenwoningen in de sociale koopsector, 2 hoekwoningen en 2 woningen type tweekapper. De 
verkoop van deze woningen zal starten eind 2019 waarna in 2020 met de bouw van deze laatste 6 
woningen begonnen zal worden. Het woonrijp maken van het plan Kerkekkers heeft inmiddels voor 
het grootste gedeelte plaatsgevonden. Na de bouw van de laatste 6 woningen zal het laatste gedeelte 
van het woonrijp maken worden afgerond.  
 
De Hasselt II Lage Mierde 
Het bestemmingsplan De Hasselt II is in 2013 onherroepelijk geworden. Na de ontwikkeling van het 
gezondheidscentrum zijn de afgelopen jaren verschillende kavels verkocht. Het plan Hasselt is deels 
herontwikkeld. De bestemmingsplanwijziging hiervoor is in het derde kwartaal van 2018 vastgesteld. 
Een gedeelte van de gronden is inmiddels via marktselectie verkocht aan een bouwbedrijf. Deze partij 
gaat 20 woningen projectmatig realiseren. Het gaat hierbij om 3 sociale huurwoningen die in opdracht 
van Woningstichting de Zaligheden gebouwd worden, 3 tussenwoningen, 6 hoekwoningen en 8 
woningen van het type tweekapper. De eerste fase van de verkoop van deze woningen start eind 
2019. De start van de bouw van de woningen is voorzien begin 2020. In het plan zitten verder nog 8 
kavels die beschikbaar zijn voor particulier opdrachtgeverschap en welke door de gemeente 
uitgegeven worden.  
 
De Leeuwerik Hooge Mierde 
Het plan Leeuwerik realiseren wij samen met Ontwikkelingsmaatschappij De Luther. In het plan zijn 
nog 19 kavels beschikbaar waarvan een gedeelte voor particulier opdrachtgeverschap en een 
gedeelte voor de bouw van woningen van het type tweekapper. Daarnaast is er in het plan nog een 
stuk grond beschikbaar van ongeveer 3.000 m² met de bestemming woongebied. Hier kunnen nog 17 
woningen gerealiseerd worden. Het is de bedoeling dat daar sociale koop- en huurwoningen 
gerealiseerd gaan worden. De gemeente is in overleg met de dorpsraad van Hooge Mierde om te 
onderzoeken of er ook behoefte is aan de bouw van seniorenwoningen. 
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Molen Akkers Reusel 
In het plan Molen Akkers zijn de resterende gronden in 2019 via marktselectie verkocht aan een 
bouwbedrijf. Eind 2019 gaan zij starten met de verkoop van de laatste 16 woningen in dit plan. Het 
gaat om 4 sociale koopwoningen, 4 hoekwoningen en 8 woningen van het type tweekapper. Naast de 
verkoop van deze 16 woningen worden er door deze bouwer ook nog 10 sociale huurwoningen 
gerealiseerd in opdracht van Woningstichting de Zaligheden. De start van de bouw van de woningen 
zal zijn begin 2020.  
 
Hart van Reusel 
In het centrumplan Hart van Reusel is een complex met 25 sociale huurwoningen (woongebouw De 
Ark op de hoek Wilhelminalaan / Korenbocht) inmiddels gerealiseerd. De overige percelen aan de 
zuidzijde van de Wilhelminalaan komen zo snel mogelijk in ontwikkeling. De bedoeling is daar nog in 
2019 de nodige stappen in te zetten.  Daarna moet dan de noordzijde (het gebied Markt en Kerkplein) 
nog verder worden ontwikkeld.  
Parallel aan de opstalontwikkeling is het schetsontwerp gemaakt voor de inrichting van de openbare 
ruimte. Dit is, inclusief beeldkwaliteit, inmiddels afgerond. 
 
Den Horst Reusel 
Het terrein van het voormalige ontmoetingscentrum Den Horst is inmiddels verkocht en de bouw van 8 
duplexwoningen door Woningstichting De Zaligheden is in volle gang. Nadat deze bouw gereed is, 
kan dit plan afgerond en afgesloten worden. 
 
3.7.6. Exploitatie en ontwikkelingen 
Jaarlijks worden de meest actuele calculaties voorgelegd aan de gemeenteraad. Op basis van deze  
calculaties wordt een prognose gemaakt van de te verwachten resultaten. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de boekwaarde van de diverse plannen per 31 december 
2018 en de gecalculeerde eindresultaten (zowel nominaal als in netto contante waarde) alsmede van 
de nog te verwachten winstnemingen, een en ander op basis van de meest recent geactualiseerde 
calculaties, zoals vastgesteld in juli 2019.  

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

• vertraging in de uitgifte; 

• verlaging van de gronduitgifteprijs; 

• verhoging van de inflatie. 
Kleine risico’s (tot € 50.000) zijn niet meegenomen, omdat deze wegvallen binnen normaal te achten 
schommelingen in het resultaat (zowel positief als negatief). 
 
Op basis van deze inschattingen is het weerstandsvermogen bepaald dat deze risico’s moet afdekken. 
De bedragen voor de geraamde risico’s zijn in een aantal gevallen lager dan het resultaat van het 
plan. Bij het optreden van deze risico’s kunnen deze binnen het resultaat van het project worden 
opgevangen.  
Dat geldt niet voor de plannen De Leeuwerik, Kleine Hoeven en Hart van Reusel. Door de al 
negatieve resultaten van deze plannen kunnen geen risico’s binnen de exploitatie worden 
opgevangen.  
 
Op grond van de ‘Methode bepalen weerstandsvermogen grondexploitaties gemeente Reusel-De 
Mierden’ dient een weerstandsvermogen te worden aangehouden voor de grondexploitaties. De 
hoogte hiervan is in de jaarrekening 2018 bepaald op € 1.678.000. 
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Programma 0: Bestuur en ondersteuning 
 

 
0.1.  Bestuur  

Onderwerp  
 

• In het kader van vergroting van de bestuurskracht kijken wij met 
een open blik naar intensivering van de samenwerking met onze 
buurgemeenten. Daarbij verliezen wij onze regionale ligging niet 
uit het oog en zoeken ook verdergaande verbinding met onze 
Belgische buurgemeenten. 

• Samen Doen verlangt een vraaggerichte, faciliterende en 
ondersteunende werkwijze van onze gemeentelijke 
organisatie. Activeren en verbinden van inwoners en het 
versterken van eigen kracht is hierin belangrijk. Maar dit vraagt 
ook een veranderende rol van de gemeenteraad die we verder 
gaan uitwerken. Echt luisteren naar wat er aan ideeën is en 
ruimte geven om te experimenteren blijft van groot belang om 
dingen in de samenleving te laten ontstaan. 

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

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

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

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Omdat herindeling op dit moment geen optie is, heeft de raad in 
september 2018 de opdracht gegeven aan het college om een 
strategische agenda op te stellen. Dit vormt de basis voor de 
verdere ontwikkeling van de samenwerking. In de strategische 
agenda komt de oriëntatie met België en de andere 
buurgemeenten nadrukkelijk aan de orde. De eerste stap die 
hierin al is genomen, is het opnieuw toetreden tot BENEGO (het 
Belgisch-Nederlands Grensoverleg). 

• Samen Doen moet nog meer Samen Doen worden en verankerd 
raken in onze organisatie. Daarom zal de raad hierover meer in 
stelling worden gebracht bij het opstarten en/of verkennen van 
een nieuw project of initiatief. Dit kan worden bereikt door middel 
van werkbijeenkomsten en/of informatiebijeenkomsten of ander 
informeel overleg. 

• Deze verankering willen we ook bereiken bij de inwoners. Dit 
bereiken we onder andere door de kracht van de herhaling. We 
plaatsen iedere maand minimaal één bericht in D’n Uitkijk onder 
de vlag van Samen Doen. We sturen in de loop van het jaar een 
teaser in het kader van Samen Doen en er zal (net als in 2018 
en 2019) een communicatiemiddel verspreid worden over 
Samen Doen. Daarnaast bereiken we de inwoners via de 
klankbordgroep inwoners en de dorpsraden. Individuele 
inwoners betrekken we via individuele initiatieven en projecten. 

• Het college is bij Samen Doen betrokken door onder meer   
werkbijeenkomsten, uitnodigingen of gesprekken met inwoners. 
Het college communiceert richting de raad actief over concrete 
resultaten van Samen Doen.   

• De interne organisatie is betrokken door Samen Doen als 
specifiek onderwerp te benoemen in het bestuurlijk 
besluitvormingsproces en het telkens te agenderen bij 
medewerkersbijeenkomsten, teamoverleggen, artikelen in D’n 
Uitkijk, gesprekken met inwoners en tijdens 
aanvragen/projecten/initiatieven. 

• Na het uitbrengen van het Samen Doen Magazine in 2019 wordt 
de aanpak van de evaluatie van Samen Doen onderzocht. 

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Eind 2019 wordt de strategische agenda aangeboden aan de 
raden. Op basis daarvan zal bepaald worden op welke wijze het 
beste samengewerkt kan worden. 
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• De uitvoering van Samen Doen is een doorlopend proces, een 
leerproces voor iedereen, dat steeds bijstelling behoeft.   

 
0.2.  Burgerzaken 

Onderwerp  
 

• Niet specifiek beschreven. 

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

• Het verhogen van de kwaliteit van de adresgegevens in de 
Basisregistratie Personen (BRP) en het signaleren van adres 
gerelateerde fraude. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• In april 2019 zijn we aangesloten bij de Landelijke Aanpak 
Adreskwaliteit (LAA). Bij het LAA zijn naast gemeenten ook 
diverse ministeries aangesloten. Door uitwisseling van 
gegevens kan onderzocht worden of de inschrijving op een 
adres correct is of juist niet mag plaatsvinden.  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopend proces. 

 
0.3.  Beheer overige gebouwen en gronden  

Onderwerp  
 

• Niet specifiek beschreven. 

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

• Niet specifiek beschreven. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Wij ontvangen jaarlijks via gesloten overeenkomsten een 
vergoeding voor geplaatste (antenne)masten op eigendommen 
van de gemeente, voor gebruik gemeentegrond (terrein).  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopend proces in verband met lopende 
contracten. 

 
0.4.  Overhead (ondersteunende diensten) 

Onderwerp  
 

• We vergroten als gemeente onze zichtbaarheid door onze blik zelf 
meer naar buiten te richten. Daarbij hoort proactief communiceren 
en zelf meer nieuws maken: er gebeuren zoveel mooie dingen in 
onze gemeente en er gaan veel dingen goed; we mogen dat meer 
onder de aandacht brengen en er trots op zijn. 

• We gaan onze communicatiekanalen verder optimaliseren zodat 
deze beter aansluiten bij de desbetreffende doelgroep en de 
wensen van onze inwoners.  

• Adequate en zorgvuldige dienstverlening staat bij ons hoog in het 
vaandel. Soms moet het vertrouwen hierin hersteld worden. We 
verschaffen duidelijkheid over de noodzakelijke processtappen, 
behandelen zaken voortvarend en zorgen dat de ruimte die 
wetgeving biedt, benut wordt.  

• We houden lokale, aanvullende regels kritisch tegen het licht: 
voegen ze echt wat toe? 

• In navolging van de ambassadeurs per kern gaan we werken met 
een aanspreekpunt per doelgroep klantvragen, zodat inwoners, 
ondernemers en verenigingen weten bij wie ze terecht kunnen 
met hun vragen. 

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

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

• Verbeteren van de communicatie en klanttevredenheid. 

• Lokale wet- en regelgeving wordt getoetst aan uitvoerbaarheid en 
beantwoording aan het doel. 

• We zorgen dat de basis ICT-voorzieningen op orde zijn.  

• Op ieder moment en op iedere plek over de juiste, actuele informatie 
beschikken, maar ook voldoen aan de eisen van 
informatiebeveiliging en privacybescherming. 
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Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Medio 2021 komt er een nieuwe website die voldoet aan de 
nieuwste webrichtlijnen op het gebied van toegankelijkheid om 
onze inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn. Inwoners 
zullen in de voorbereiding op die nieuwe website betrokken 
worden.  

• Onze social mediakanalen worden nog specifieker en gerichter 
ingezet om de diverse doelgroepen te bereiken. Ieder kanaal 
vraagt een eigen schrijfstijl. Dit gaan we in 2020 nog verder 
uitwerken en uitvoeren. 

• We zijn gestart met een proef met stockfoto’s. Als deze proef 
goed verloopt, zullen we in 2020 meer gebruik hiervan gaan 
maken. Wij voeren deze proef samen uit met P&O. Doel hiervan 
is om betere beelden te plaatsen bij berichten en/of vacatures 
waardoor mensen eerder geneigd zijn om de berichten te openen, 
te lezen en te delen. 

• De amateurfotoclub zal structureel geïnstrueerd worden over 
onze wensen voor wat betreft foto’s uit de omgeving waardoor we 
ook lokale beelden in de beeldbank kunnen opnemen. 

• In 2020 gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor 
nieuwe zaaksystemen. Hiermee maken we de omslag van 
zaakgericht archiveren naar zaakgericht werken, zodat beter 
inzichtelijk is in welke processtap een zaak zich bevindt.  

• We blijven insteken op de digi-vaardigheden van de medewerkers 
zodat zij op een goede manier kunnen werken met hun digitale 
werkvoorraad.  

• We investeren in ICT-voorzieningen die zorgen voor een 
verbeterslag en efficiëntieslag in ons werk. We zorgen er onder 
andere voor dat medewerkers makkelijker plaats- en tijd 
onafhankelijk kunnen werken dankzij mobiele apparaten.  

• We blijven de landelijke ontwikkelingen in het kader van ICT-
voorzieningen volgen en kijken wanneer er zich goede 
mogelijkheden voor doen om hierop in te spelen. Bijvoorbeeld in 
het opzetten van steeds meer landelijke overheids ICT 
voorzieningen vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Nieuwe website: medio 2021 gereed. 

• Social mediakanalen: doorlopend proces. 

• Beeldmateriaal: doorlopend proces. 

• Onderzoek zaaksysteem: 2020 onderzoek doen naar beste 
systeem. 

• Start uitrol nieuw zaaksysteem: 2021. 

• Investeren ICT-voorzieningen: doorlopend updaten en investeren. 

 
0.5. Treasury 

Onderwerp  
 

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

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

• 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). 
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Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Uitvoering geven aan het Treasurystatuut 2015 en het 
Uitvoeringsbesluit treasury 2015.  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopend proces.  

 
0.6.  OZB 

Onderwerp  
 

• We beperken waar mogelijk het opleggen van extra 
gemeentelijke lasten. 

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

• Belastingopbrengsten op peil houden.  

• We zien af van belastingen, tarieven of leges die geen 
rendement opleveren ten opzichte van de uitvoeringskosten. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Belastingtarieven minimaal jaarlijks indexeren aan de hand van 
inflatie. 

• Onderzoek naar kosten en baten gemeentelijke 
belastingen/heffingen. 

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Jaarlijkse indexerering. 

 
0.7. Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 

Onderwerp  
 

• Niet specifiek beschreven. 

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

• Kortingen op geoormerkte Rijksbudgetten toerekenen naar onze 
gemeentelijke budgetten. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• De algemene uitkering wordt na iedere circulaire nauwkeurig 
berekend met behulp van een daartoe door deskundigen 
ontworpen systeem.  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Doorlopend proces maar doorgaans zijn de meicirculaire en de 
septembercirculaire inzake het gemeentefonds de belangrijkste 
momenten om de algemene uitkering opnieuw te berekenen. 

 
0.8. Overige baten en lasten  

Onderwerp  
 

• We leggen geen extra gemeentelijke lasten op, maar regelen zo 
nodig zaken in de vergunning. In 2019 wordt onderzoek gedaan 
naar de kosten en baten van diverse gemeentelijke lasten. Als 
deze niet tot elkaar in verhouding staan, moeten deze bijgesteld 
worden. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij de 
forensenbelasting en legesheffing. 

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

• Belastingopbrengsten op peil houden.  

• We zien af van belastingen, tarieven of leges die geen 
rendement opleveren ten opzichte van de uitvoeringskosten.  

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Belastingtarieven minimaal jaarlijks aanpassen aan de hand 
van inflatiepercentages. 

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopend proces. 

 
0.9.  Vennootschapsbelasting 

Onderwerp  
 

• Niet specifiek beschreven. 
 

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

• Voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de 
Vennootschapsbelasting (Vpb). 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• We volgen de ontwikkelingen op het gebied van de Vpb en 
doen jaarlijks aangifte. 

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopend proces. 
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0.10 Mutaties reserves 

Onderwerp  
 

• Niet specifiek beschreven. 

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

• Actuele Nota reserves- en voorzieningen. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Nota reserves, voorzieningen en afschrijvingsbeleid 
actualiseren 

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Wordt in 2019 nog afgerond. 

 
 
Beleidsindicatoren 

 
 
 
Wat mag het kosten? 
Overzicht per product:  

 
  

Naam Indicator Onze gemeente Gemeente < 25.000 inw. Onze gemeente Gemeente < 25.000 inw. Eenheid

Formatie 5,88 (in 2019) Gegevens niet beschikbaar 5,89 (in 2020) Gegevens niet beschikbaar Fte per 1.000 inwoners

Bezetting 5,88 (in 2019) Gegevens niet beschikbaar 5,89 (in 2020) Gegevens niet beschikbaar Fte per 1.000 inwoners

Apparaatskosten 510 (in 2019) Gegevens niet beschikbaar 541 (in 2020) Gegevens niet beschikbaar Kosten per inwoner in €

Externe inhuur 5,46% (in 2019) Gegevens niet beschikbaar 5,53% (in 2020) Gegevens niet beschikbaar Kosten als % van totale loonsom + 

totale kosten inhuur externen

Overhead 11% (in 2019) Gegevens niet beschikbaar 12,6% (in 2020) Gegevens niet beschikbaar % van totale lasten

Begroting 2020Begroting 2019

Rekening 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo per product

0.1 Bestuur -669 -897 -990 1 -989 -1.007 -1.028 -1.049

0.2 Burgerzaken -46 -150 -218 114 -104 -139 -133 -137

0.3 Beheer overige gebouw en en gronden 14 3 0 12 12 12 12 12

0.4 Overhead -3.937 -4.171 -4.645 161 -4.484 -4.544 -4.628 -4.702

0.5 Treasury 503 536 296 78 374 262 269 269

0.6 OZB 2.358 2.394 -156 2.852 2.696 2.737 2.774 2.811

0.7 Algemene uitkering en overige 

uitkeringen gemeentefonds

17.697 18.072 -7 19.233 19.226 19.647 19.797 20.127

0.8 Overige baten en lasten 0 -671 -247 0 -247 -295 -302 -321

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

0.10 Mutaties reserves -4.348 20 -30 122 92 31 31 31

Saldo programma 11.572 15.135 -5.998 22.573 16.575 16.703 16.791 17.040

Bestuur en ondersteuning Begroting 2020

Bedragen x € 1.000
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Overzicht per kostensoort: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Saldo per kostensoort

1.1 Salarissen en sociale lasten -3.035 -3.105 -3.210 -3.284

2.1 Belastingen -14 -15 -15 -15

3.5.1 Ingeleend personeel (inhuur) -228 -227 -232 -237

3.8 Overige goederen en diensten -1.226 -1.279 -1.302 -1.322

4.3.1 Bijdrage aan het Rijk -37 -41 -18 -18

4.3.3 Bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling -1.311 -1.311 -1.300 -1.305

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

4.3.8 Bijdrage aan een overige instelling / persoon -37 -38 -38 -38

5.1 Rente -208 -213 -192 -167

7.1 Mutatie reserves -30 -30 -30 -30

7.2 Mutatie voorzieningen -248 -248 -248 -248

7.3 Afschrijvingen -110 -107 -100 -97

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente 491 443 430 406

2.2.1 Belastingen op producenten 2.845 2.884 2.923 2.964

3.6 Huren 24 14 14 14

3.7 Leges en andere rechten 130 121 108 109

4.3.1 Bijdrage van het Rijk 19.232 19.655 19.805 20.134

4.3.2 Bijdrage van een gemeente 15

4.3.3 Bijdrage van een gemeenschappelijke regeling 19 19 19 20

5.1 Rente 8 8 8 7

5.2 Dividenden en w insten 78 19 19 19

7.1 Mutatie reserves 122 61 61 61

7.5 Overige verrekeningen 100 98 94 72

Totaal Lasten / Baten -5.998 22.573 -6.176 22.879 -6.260 23.051 -6.360 23.400

Saldo programma 16.575 16.703 16.791 17.040

Bestuur en ondersteuning Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Bedragen x € 1.000
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Programma 1: Veiligheid 
 

 
1.1.  Crisisbeheersing en brandweer  

Onderwerp  
 

• We houden continu aandacht voor het versnellen van de 
aanrijtijden van onze hulpdiensten en volgen de voortgang van 
het capaciteits- en spreidingsplan nauwlettend. We geven hierbij 
in regionaal verband onze inbreng waarbij de belangen van onze 
inwoners steeds voorop staan. 

• We onderzoeken de mogelijkheden voor grensoverschrijdende 
samenwerking op dit gebied. 

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

• Beperking van fysieke en mentale schade voor de inwoners en 
eigendommen. 

• Preventie en zelfredzaamheid vergroten. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Voor het verbeteren van de opkomsttijden is de bestuurlijke 
werkgroep innovatie opgericht. Allereerst is een 
belevingsonderzoek uitgezet onder de bevolking van de 
gemeente. Op grond van deze informatie kan het belang van het 
verbeteren van de opkomsttijden in perspectief worden 
geplaatst.  

• Er zijn een aantal regionale pilots waarin de samenwerking met 
de Belgische regio wordt onderzocht. Wanneer deze pilots 
succesvol zijn, kan dit mogelijk ook in onze regio worden 
geïmplementeerd. 

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopend proces. 

 
1.2.  Openbare orde en veiligheid 

Onderwerp  
 

• Veiligheid vormt een belangrijk aspect in de eigen 
leefomgeving. Inwoners spelen daar ook zelf een belangrijke rol 
in. Zij zijn de ogen en oren van de buurt. We blijven actief 
inzetten op buurtpreventie zodat deze gemeente-dekkend 
wordt. 

• Bepaalde vormen van overlast zijn een doorn in het oog van 
veel inwoners. Dit kan op verschillende momenten in het jaar 
ook andere zaken behelzen. We zetten de buitengewone 
opsporingsambtenaren (BOA’s) themagericht in zodat snel inzet 
kan worden gepleegd op actuele zaken. 

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

• Veiligheid en veiligheidsbeleving inwoners verhogen. 

• Preventie en zelfredzaamheid vergroten. 

• Efficiënte en doelmatige inzetbaarheid van BOA’s vergroten 
door betrokkenheid inwoners beter te benutten. 

• Terugval verminderen door betere verbinding tussen zorg en 
veiligheid. 

• Criminaliteit en ondermijning mogen geen voedingsbodem 
hebben in onze gemeente. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• We willen de zelfredzaamheid van inwoners vergroten. Hiervoor 
is een plan van aanpak geschreven en een subsidie van € 
20.000 toegekend. Een goede samenwerking tussen inwoners, 
de wijkagent en de Boa’s vormt een onderdeel van dit plan.  

• Inmiddels is ook het actieplan opgesteld voor een sluitende 
aanpak voor personen met verward gedrag. Voor het plan van 
aanpak is ook een subsidiebedrag toegekend van € 10.000.  

• Vanaf april 2019 is een projectleider ondermijning aangesteld. 
De prioriteit van de aanpak ligt bij hennep en synthetische 
drugsproductie in het buitengebied of bedrijfsterreinen.  

• De gemeente is bezig om een informatieknooppunt in te richten 
met verschillende partners (zoals politie, belastingdienst, ISD, 
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waterschap etc). Door informatie te koppelen wordt verwacht 
meer inzicht te krijgen in criminele activiteiten. 

• De gemeente werkt sinds 1 januari 2019 met een Kempisch 
Interventieteam. Dit is een toezichtteam met onder andere de 
belastingdienst, het UWV, de politie en de SVB om informatie 
gestuurd controles uit te voeren. 

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopend proces. 

 
 
Beleidsindicatoren 

 
 
Wat mag het kosten? 
Overzicht per product:  

 
 
Overzicht per kostensoort: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam Indicator Onze gemeente Gemeente < 25.000 inw. Onze gemeente Gemeente < 25.000 inw. Eenheid

Verwijzingen Halt 180 (in 2017) 113 (in 2017) 59 (in 2018) 100 (in 2018) Verwijzigingen Halt per 10.000 inwoners 

van 12-17 jaar.

Harde kern jongeren Het aantal hardekern jongeren per 

10.000 inwoners van 12-24 jaar.

Winkeldiefstallen 0,8 (in 2017) 0,7 (in 2017) 1,2 (in 2018) 0,6 (in 2018) Aantal per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven 4,3 (in 2017) 3,0 (in 2017) 3,5 (in 2018) 2,9 (in 2018) Aantal per 1.000 inwoners.

Diefstallen uit woning 2,0 (in 2017) 2,2 (in 2017) 1,5 (in 2018) 2,1 (in 2018) Aantal per 1.000 inwoners.

Vernielingen en beschadigingen (in de 

openbare ruimte)

2,0 (in 2017) 3,5 (in 2017) 2,7 (in 2018) 3,6 (in 2018) Aantal per 1.000 inwoners.

Begroting 2019

Gegevens niet beschikbaar

Begroting 2020

Gegevens niet beschikbaar

Rekening 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo per product

1.1 Crisisbeheersing en brandw eer -787 -832 -890 30 -860 -873 -886 -899

1.2 Openbare orde en veiligheid -373 -370 -423 24 -399 -394 -395 -397

Saldo programma -1.160 -1.202 -1.313 54 -1.259 -1.267 -1.281 -1.296

Bedragen x € 1.000

Veiligheid Begroting 2020

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Saldo per kostensoort

1.1 Salarissen en sociale lasten -91 -93 -95 -97

2.1 Belastingen -1 -1 -1 -1

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

4.3.3 Bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling -1.127 -1.134 -1.145 -1.158

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

7.2 Mutatie voorzieningen -12 -12 -12 -12

7.3 Afschrijvingen -14 -14 -14 -14

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente -2 -1 -1 -1

3.6 Huren 30 30 30 30

3.7 Leges en andere rechten 9 9 9 9

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

Totaal Lasten / Baten -1.313 54 -1.321 54 -1.335 54 -1.350 54

Saldo programma -1.259 -1.267 -1.281 -1.296

Veiligheid Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Bedragen x € 1.000
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Programma 2: Verkeer en vervoer 
 

 
2.1.  Verkeer en vervoer 

Onderwerp  
 

• We houden continu aandacht voor het behoud en betere 
afstemming van het openbaar vervoer van en naar onze 
gemeente, zowel in de richting van Eindhoven, Tilburg als 
België. We geven hierbij in regionaal verband onze inbreng, 
waarbij de belangen van onze inwoners steeds voorop staan.  

• In overleg met de dorpsraden en inwoners streven we naar het 
verkeersluw maken van onze dorpskernen. Er moeten dan wel 
alternatieve wegen adequaat ingericht zijn om het verkeer te 
laten doorstromen, zoals een Randweg-west in Reusel en de 
aansluiting van de Hamelendijk op de A67.  

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

• We realiseren in 2019 een veilige voetgangersoversteekplaats 
in de Schoolstraat.  

• We starten een onderzoek naar de (financiële) haalbaarheid en 
uitvoerbaarheid van een fietspad Lensheuvel-Sportpark en 
Sleutelstraat-Weijereind.  

• We houden de voortgang van de aanpak N284 nauwgezet in de 
gaten met daarbij bijzondere aandacht voor de veiligheid en 
doorstroming van onze schoolgaande jeugd en een snelle 
fietsverbinding naar het stedelijk gebied. 

• We gaan verder met het plegen van kleinschalig onderhoud in 
de openbare ruimte van de kernen middels het beschikbaar 
stellen van een werkbudget aan de dorpsraden voor de snelle 
aanpak van problemen. 

• In samenspraak met scholen, ouders en omgeving verbeteren 
we in 2019 de verkeersveiligheid rondom scholen, bijvoorbeeld 
kiss & ride zones, oversteekplaatsen etc. 

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

• Er moeten goede overstapmogelijkheden zijn tussen de 
bestaande openbaarvervoerslijnen.  

• Minder landbouwverkeer en zwaar vrachtverkeer door de 
kernen.  

• Een verkeersveilige situatie rondom scholen. 

• Een veiliger doorstroming vanuit de supermarkt aan de 
Schoolstraat naar het marktplein.  

• Betere fietsverbindingen Lensheuvel-sportpark Den Hoek en 
Sleutelstraat-Weijereind. 

• Bij de aanpassing van de N284 (tussen de rotonde bij de 
Schoolstraat/Groeneweg en de grens met Bladel) is bijzondere 
aandacht voor de veiligheid van onze schoolgaande jeugd en 
een snelle fietsverbinding naar het stedelijk gebied. 

• Het onderhoud van de leefomgeving aan laten sluiten bij de 
beleving van de inwoners.  

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• We optimaliseren het beheer van civiele kunstobjecten. Op dit 
moment is er geen beheerplan beschikbaar/vastgesteld. Ervan 
uit gaande dat dit eind 2019 gereed is, schroeven we het 
beheer aan met name bruggen op. 

• We blijven in overleg met de verschillende vervoerders om de 
overstapmogelijkheden tussen de bestaande 
openbaarvervoerslijnen te optimaliseren. 

• We geven uitvoering aan het GVVP ten aanzien van het 
landbouwverkeer met inachtneming van de 
bezuinigingsmogelijkheden.  

• Schoolomgevingen worden in samenspraak met de scholen 
ingericht conform GVVP. 
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• We voeren een technisch en financieel onderzoek uit naar de 
haalbaarheid van de fietsverbindingen Lensheuvel-sportpark 
Den Hoek en Sleutelstraat-Weijereind. 

• We brengen doelstellingen met betrekking tot de N284 onder de 
aandacht door deelname aan de stuurgroep en het kernteam 
regionale aanpak N284. 

• We gaan door met de nieuwe vorm werkbudget leefomgeving 
voor de dorpsraden. 

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• 2022: GVVP voor 50% gereed. 

• 2020: Onderzoek fietsverbindingen. 

• 2020: Ontwerp N284 afgerond. 

 
 
Beleidsindicatoren 
Er zijn geen beleidsindicatoren. 
 
 
Wat mag het kosten? 
Overzicht per product:  

 
 
Overzicht per kostensoort: 

 
 
 
  

Rekening 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo per product

2.1 Verkeer en vervoer 3.642 -1.694 -1.764 58 -1.706 -1.705 -1.729 -1.723

Saldo programma 3.642 -1.694 -1.764 58 -1.706 -1.705 -1.729 -1.723

Verkeer en vervoer Begroting 2020

Bedragen x € 1.000

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Saldo per kostensoort

1.1 Salarissen en sociale lasten -234 -239 -241 -247

2.1 Belastingen -19 -19 -20 -20

3.2 Duurzame goederen -15 -15 -15 -15

3.8 Overige goederen en diensten -611 -604 -625 -612

4.2 Subsidies -1 -1 -1 -1

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

7.2 Mutatie voorzieningen -370 -375 -380 -385

7.3 Afschrijvingen -402 -402 -402 -402

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente -111 -107 -102 -99

3.6 Huren 1 1 1 1

3.7 Leges en andere rechten 26 26 26 26

4.3.4 Bijdrage van de provincie 30 30 30 31

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

Totaal Lasten / Baten -1.764 58 -1.763 58 -1.787 58 -1.782 59

Saldo programma -1.706 -1.705 -1.729 -1.723

Verkeer en vervoer Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Bedragen x € 1.000
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Programma 3: Economie 
 

 
3.1.  Economische ontwikkeling (algemeen) 

Onderwerp  
 

• We zorgen, gelet op de nieuwe Omgevingswet, voor flexibiliteit 
in het ruimtelijk beleid en maken gebruik van de mogelijkheden 
om gewenste veranderingen te realiseren. 

• We zijn kaderstellend, stimuleren duurzame initiatieven en 
passen waar nodig maatwerk toe.  

• We ondersteunen en faciliteren actief nieuwe recreatieve 
initiatieven. 

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

• Toekomstige regulering beperkt zich tot kaders in plaats van 
strikte regels.  

• We jagen actief initiatieven aan die meerwaarde hebben voor de 
directe omgeving en de gemeente en verstrekken actief 
informatie aan potentiële initiatiefnemers over duurzame 
mogelijkheden. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• We behandelen initiatieven in de geest van de Omgevingswet.  

• We zetten in op maatwerk en meerwaarde.  

• We zetten per thema industrie/bedrijventerreinen, 
vrijetijdseconomie en detailhandel en agrarische bedrijvigheid in 
op goed accountmanagement. Bedrijven met vragen en 
initiatieven worden door onze accountmanagers begeleid.  

• Het uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie(VTE)  bevat 
diverse projecten (promotie, beleving en innovatie) die in 2020 
worden uitgevoerd.  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Doorlopend accountmanagement. 

• Uitvoeringsprogramma VTE 2019, 2020 en verder.  

 
3.1.a.  Economische ontwikkeling (agrarische sector en buitengebied)  

Onderwerp  
 

• We ontwikkelen in de geest van de omgevingsvisie beleid voor 
vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB-beleid).  

• We stellen nieuw beleid voor landschappelijke inpassing op 
waarbij rekening wordt gehouden met de nodige variatie in 
gebiedseigen beplanting die past bij de omgeving. Na het 
stellen van een duidelijke termijn om aan deze landschappelijke 
inpassing te voldoen, gaan we bij niet voldoen over tot 
handhaving. 

• We maken in samenspraak met het Transitieteam werk van de 
aanpak van overlast gevende bedrijven. 

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

• Zorgen voor een zachte landing voor agrarische ondernemers 
die genoodzaakt zijn om te stoppen.  

• Zorgen voor een invulling van de vrijkomende locaties met 
meerwaarde voor de omgeving (ecologie, economie en 
maatschappelijk) en in samenspraak met de omgeving. 

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

• Faciliteren van nieuwe aantrekkelijke economische concepten in 
het landelijk gebied die: 
▪ een oplossing bieden voor regionale uitdagingen (energie, 

klimaatadaptatie); 
▪ het leef- en woonklimaat van onze (potentiele) inwoners 

versterken (infrastructuur en landschap);  
▪ springplank zijn voor nieuwe economische concepten; 
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▪ een betere bewustwording van de veranderingen van het 
buitengebied creëren bij boeren en burgers. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Uitwerken van omgevingskwaliteiten uit de omgevingsvisie als 
kapstok voor ontwikkelingen van gemeente en derden.  

• Inzet van een ervencoach. 

• Afstemming met Kempengemeenten, provincie en andere 
belangrijke partners om netwerk rondom agrariërs te faciliteren.  

• Periodiek overleg met provincie om ruimte in de Interim 
Omgevingsverordening te bespreken.  

• Uitwerken omgevingsvisie in relevant beleid. 

• Organiseren van bijeenkomsten voor boeren, stakeholders 
buitengebied.  

• Op een alternatieve en creatieve manier boeren en burgers 
meenemen in de veranderingen die gaan plaatsvinden in het 
buitengebied. Dit doen wij in samenwerking met de provincie en 
FoodUp! Brabant.   

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• 2022 is een belangrijke deadline vanuit de provincie. Deze 
houden we aan om de organisatie up-to-date te hebben. 

 
3.2.  Fysieke bedrijfsinfrastructuur (o.a. bedrijventerreinen) 

Onderwerp  
 

• We zetten in samenspraak met ondernemers, inwoners en de 
dorpsraad Lage Mierde in op herontwikkeling van 
bedrijventerrein Koningshoek. 

• We zetten actief in op promotie en acquisitie van 
bedrijventerrein Kleine Hoeven en stimuleren daarbij het nemen 
van duurzame maatregelen (zoals zonnepanelen op daken of 
parkeerdek, aardgasvrij bouwen). 

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

• Bedrijventerrein Koningshoek in Lage Mierde in samenspraak 
met ondernemers, inwoners en de dorpsraad omzetten van 
bedrijventerrein naar een woon- en werkgebied in 2022. 

• Naast het stimuleren van duurzame maatregelen van 
bedrijventerrein Kleine Hoeven dwingen we dit daar waar nodig 
af. 

• KBP: Ruimte bieden voor groeiende bedrijven. 

• Goed bezette bedrijventerreinen, zo min mogelijk leegstand. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Voor bedrijventerrein Koningshoek zijn we gestart met een 
participatieproces, zodat we samen met eigenaren, 
omwonenden en andere belanghebbenden tot een 
toekomstvisie kunnen komen.  

• In 2019 is gestart met het opstellen van een nieuwe Kempische 
Bedrijventerreinenvisie. Voor de Kempen wordt vraag en 
aanbod (op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen) op elkaar 
afgestemd en bezien waar ontwikkelruimte nodig is voor nieuwe 
bedrijventerreinen en voor welke doelgroep. Dit is bedoeld om 
leegstand te voorkomen en kwalitatief en kwantitatief voldoende 
aanbod te hebben voor onze bedrijven.  

• De aanscherping van de landelijke wetgeving (Gaswet en 
energiebesparingsplicht) zorgt voor duurzame nieuwbouw op 
bedrijventerrein Kleine Hoeven. Daarnaast investeren bedrijven 
in duurzame opwekking van energie en energiebesparing. Er 
speelt  een initiatief voor opwekking van grootschalige energie. 
Dit initiatief wordt nader onderzocht.  

• In de regio worden diverse bijeenkomsten georganiseerd om 
verduurzaming van bedrijven te stimuleren. De gemeente sluit 
daarbij aan.  

• Voor het opwaarderen van de ontsluiting van bedrijventerrein 
de Kleine Hoeven en de Sleutel is een project in voorbereiding 
in samenwerking met gemeente Bladel, provincie Noord-
Brabant en Waterschap de Dommel.  
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Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• De toekomstvisie voor de Koningshoek wordt in 2020 
voorbereid en afhankelijk van het verloop van het proces ter 
vaststelling aangeboden.  

• In 2020 wordt gestart met het uitvoeringsprogramma van de 
opgestelde Kempische bedrijventerreinenvisie.  

• Het stimuleren van verduurzaming van bedrijven is een 
doorlopende actie.  

 
3.3. Bedrijfsloket en -regelingen (o.a. accountmanagement)  

Onderwerp  
 

• We zorgen, gelet op de nieuwe Omgevingswet, voor flexibiliteit 
in het ruimtelijk beleid en maken gebruik van de mogelijkheden 
om gewenste veranderingen te realiseren. 

• We zijn kaderstellend, stimuleren duurzame initiatieven en 
passen, waar nodig, maatwerk toe.  

• We ondersteunen en faciliteren actief nieuwe recreatieve 
initiatieven. 

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

• Sneller en meer integraal antwoorden op ondernemersvragen. 

• Makkelijker bedrijf/onderneming vestigen in Reusel-De Mierden. 

• Toekomstbestendig maken van de weekmarkt. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• We behandelen initiatieven in de geest van de Omgevingswet.  

• We zetten per thema (industrie/bedrijventerreinen, 
vrijetijdseconomie en detailhandel en agrarische bedrijvigheid) 
in op goed accountmanagement. Bedrijven met vragen en 
initiatieven worden door onze accountmanagers begeleid.  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Accountmanagement is een doorlopend proces.  

 
3.4. Economische promotie (o.a. vrijetijdseconomie) 

Onderwerp  
 

• We ondersteunen en faciliteren actief nieuwe recreatieve 
initiatieven. 

• We hebben in onze recreatieve infrastructuur aandacht voor 
minder mobiele inwoners en bezoekers.  

• We zoeken naar manieren om onze natuurpoorten met elkaar 
te verbinden, bijvoorbeeld via ommetjes, en kijken waar 
aansluiting met het Belgisch fiets- en wandelwegennetwerk 
mogelijk is.  

• In aansluiting op een kwaliteitsimpuls voor de kernen vestigen 
we de aandacht op beeldbepalende elementen zoals 
kunstwerken en markante gebouwen middels informatieborden, 
wandel- en/of fietsroutes. 

• De bestaande recreatieparken hebben een kwaliteitsimpuls 
nodig. 

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

• Doorontwikkeling van de recreatieve poorten (zie ook: 
omgevingsvisie), ruimte bieden voor initiatief, faciliteren. 

• We willen de recreatieve poorten en natuurgebieden 
toegankelijk maken voor iedereen inclusief de mindervaliden. 

• We faciliteren de verbinding van de natuurpoorten bijvoorbeeld 
door routebeschrijvingen tussen de poorten. 

• Beeldbepalende elementen in de kernen zijn makkelijk vindbaar 
en duidelijk aangegeven. Voor meer herkenbaarheid en minder 
verrommeling worden in het buitengebied dezelfde soort 
borden, paaltjes en verwijzingen gezet. 

• Een nieuw, levendig centrum dat past bij de Reuselse maat. 

• Toekomstbestendig houden van de warenmarkt als trekker. 

• Visie ontwikkelen op de horeca-ontwikkelingen in Reusel-De 
Mierden. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• We starten een brandingproces op om Reusel-De Mierden op 
de toeristische kaart te zetten. 
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• We zetten in op een verbetering van routenetwerken met 
culturele en recreatieve waarde. 

• We zijn in gesprek met de eigenaren van de vakantieparken 
over de toekomstige invulling.  

• Mogelijkheden onderzoeken voor ontwikkeling van een 
meertalige toeristische website. 

• Bestaande informatieborden en -verwijzingen inventariseren en 
de mogelijkheden voor  uniforme borden onderzoeken 

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Zie Uitvoeringsprogramma VTE 2020 en verder. 

• Doorlopend proces, met uitzondering van de onderzoeken 
meertalige website en informatieborden en -verwijzingen, welke 
worden uitgevoerd in 2020.  

 
 
Beleidsindicatoren 

 
 
 
Wat mag het kosten? 
Overzicht per product:  

 
 
Overzicht per kostensoort: 

 
 
  

Naam Indicator Onze gemeente Gemeente < 25.000 inw. Onze gemeente Gemeente < 25.000 inw. Eenheid

Functiemenging 43,4% (in 2017) 47,7% (in 2017) 43,3% (in 2018) 48,3% (in 2018) Verhouding tussen banen en woningen 

en varieert tussen 0% (alleen wonen) en 

100% (alleen werken).

Vestigingen (van bedrijven) 161,9 (in 2017) 147,1 (in 2017) 163,9 (in 2018) 154 (in 2018) Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 

van 15 t/m 64 jaar

Begroting 2019 Begroting 2020

Rekening 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo per product

3.1 Economische ontw ikkeling -136 -188 -160 0 -160 -162 -165 -167

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 2.463 69 -2.916 2.981 65 64 64 62

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 5 7 -23 37 14 14 14 14

3.4 Economische promotie 148 141 -62 248 186 138 140 139

Saldo programma 2.480 29 -3.161 3.266 105 54 53 48

Economie Begroting 2020

Bedragen x € 1.000

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Saldo per kostensoort

1.1 Salarissen en sociale lasten -174 -178 -181 -185

2.1 Belastingen -8 -8 -8 -8

3.2 Duurzame goederen -400 -58 -59 -424

3.8 Overige goederen en diensten -81 -49 -52 -91

4.2 Subsidies -20 -20 -20 -20

4.3.3 Bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling -79 -80 -81 -82

4.3.6 Bijdrage aan een overige overheid -38 -39 -39 -39

7.2 Mutatie voorzieningen -2 -2 -2 -2

7.3 Afschrijvingen -2 -2 -2 -2

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente -158 -145 -138 -125

7.5 Overige verrekeningen -2.199 -1.138 -2.085 -1.463

2.2.1 Belastingen op producenten 222 175 177 178

2.2.2 Belastingen op huishoudens 26 26 27 27

3.1 Grond 2.833 1.385 2.328 2.096

3.3 Pachten 142 143 144 144

3.6 Huren 3 4 4 4

3.7 Leges en andere rechten 40 40 40 40

Totaal Lasten / Baten -3.161 3.266 -1.719 1.773 -2.667 2.720 -2.441 2.489

Saldo programma 105 54 53 48

Economie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Bedragen x € 1.000
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Programma 4: Onderwijs 
 

 
4.1.  Basisonderwijs  

Onderwerp  
 

• Niet specifiek beschreven. 

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

• Het behouden van openbaar en bijzonder basisonderwijs in 
onze gemeente. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Samen met de gemeenten in het samenwerkingsverband 
Primair Onderwijs en met de schoolbesturen zicht en controle 
houden op het basisonderwijs  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopend proces. 

 
4.2.  Onderwijshuisvesting 

Onderwerp  
 

• Het behouden van een school in elke kern staat voorop. Daarbij 
hoort een veilige schoolomgeving die uitnodigt tot spelen en 
leren. 

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

• Het behouden van een school in elke kern. 

• Een schoolomgeving die uitnodigt tot spelen en leren. 
 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Scholen ondersteunen en faciliteren bij vragen gericht op 
onderwijshuisvesting en schoolpleinen.  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopend proces…  

 
4.3.  Onderwijsbeleid en leerlingzaken 

Onderwerp  
 

• We realiseren een goed pedagogisch aanbod met een 
doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar.  

• We zetten voortvarend in op het wegwerken van 
taalachterstanden. 

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

• Alle kinderen in Reusel-De Mierden bieden we mogelijkheden 
om zich op alle ontwikkelingsgebieden zo optimaal mogelijk te 
ontwikkelen en we bevorderen de doorgaande leerlijn.  

• Vermindering van taalachterstand bij onze inwoners.  

• Een veilige schoolomgeving. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Kinderen die nog niet voldoende Nederlands spreken laten we 
gebruik maken van de voorziening voor neveninstroom in Hapert 
waarna zij kunnen doorstromen naar een reguliere school. 

• We bieden leerlingenvervoer aan in verschillende vormen zodat 
alle kinderen hun school kunnen bereiken.  

• Zorgen dat kinderen op een veilige manier van school naar 
gymlocatie komen via busvervoer voor De Leilinde, Akkerwinde 
en Clemensschool.  

• Voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen. De 
regiogemeenten voeren structureel overleg in het 
samenwerkingsverband Passend Onderwijs. 

• Voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten. Samen met 
onderwijsinstellingen en regiogemeenten wordt uitvoering 
gegeven aan het beleidskader RMC (Regionaal Meld- en 
Coördinatiepunt) 2017-2020. 

• Evaluatie van het Brede Scholen beleidsplan en het opstellen 
van een nieuw uitvoeringsplan. 

• Invulling geven aan de aanpak laaggeletterdheid. Dit zal mede 
vormgegeven worden met partners in het digitaalhuis. 
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• Vanuit het schoolveiligheidsconvenant wordt er jaarlijks overleg 
gevoerd met het primair onderwijs over het opgestelde 
veiligheidsplan.  

• Vanuit het Brabants VerkeersLabel (BVL) wordt er jaarlijks 
overleg gevoerd over de verkeersveiligheid bij scholen.   

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Busvervoer is een continu proces.  

• Het beleidsplanplan Brede Scholen wordt in 2020 
geactualiseerd. 

• In 2020 wordt de concrete invulling aangaande 
laaggeletterdheid vormgegeven. 
 

 
 
 
Beleidsindicatoren 

 
 
 
Wat mag het kosten? 
Overzicht per product:  

 
 
Overzicht per kostensoort: 

 
 
 
 
 
 
 

Naam Indicator Onze gemeente Gemeente < 25.000 inw. Onze gemeente Gemeente < 25.000 inw. Eenheid

Absoluut verzuim 0,53 (in 2017) 1,29 (in 2017) Het aantal leerplichtigen dat niet staat 

ingeschreven op een school, per 1.000 

leerlingen lft 5-18 jaar.

Relatief verzuim 8,00 (in 2017) 18,83 (in 2017) Het aantal leerplichtigen dat wel staat 

ingeschreven op een school, maar 

ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 

leerlingen lft 5-18 jaar.

Vroegtijdig schoolverlaters zonder 

startkwalificatie (vsv-ers)

1,0% (in 2016) 1,2% (in 2016) Het percentage van het totaal aantal 

leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat 

wil zeggen zonder startkwalificatie, het 

onderwijs verlaat.

Begroting 2019 Begroting 2020

Gegevens 2018 niet beschikbaar

Gegevens 2018 niet beschikbaar

Gegevens 2018 niet beschikbaar

Rekening 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo per product

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

4.2 Onderw ijshuisvesting -315 -290 -318 32 -286 -284 -282 -276

4.3 Onderw ijsbeleid en leerlingzaken -293 -360 -458 86 -372 -376 -379 -382

Saldo programma -704 -745 -871 118 -753 -756 -758 -755

Bedragen x € 1.000

Onderwijs Begroting 2020

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Saldo per kostensoort

1.1 Salarissen en sociale lasten -89 -91 -93 -95

2.1 Belastingen -41 -41 -42 -43

3.4.1 Sociale uitkeringen in natura -204 -208 -208 -208

3.8 Overige goederen en diensten -189 -190 -191 -192

4.2 Subsidies -16 -16 -16 -17

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

7.3 Afschrijvingen -207 -207 -207 -201

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente -48 -46 -44 -42

3.6 Huren 32 33 33 33

4.3.1 Bijdrage van het Rijk 77 77 77 77

4.3.2 Bijdrage van een gemeente 9 10 10 10

Totaal Lasten / Baten -871 118 -876 120 -878 120 -875 120

Saldo programma -753 -756 -758 -755

Onderwijs Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Bedragen x € 1.000
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Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 
 

 
5.1.  Sportbeleid en activering 

Onderwerp  
 

• We blijven investeren in Click Sport, het naschoolse sport- en 
beweegprogramma in de Kempen. 

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

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

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Blijven investeren in het naschoolse sport- en 
beweegprogramma.  

• Inzetten op sportstimulering en het ondersteunen van 
sportverenigingen waar nodig. Dit komt onder meer terug in het 
regionaal/lokaal sportakkoord dat samen met sportverenigingen 
en zorgpartijen wordt opgesteld.  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Naschools sport- en beweegprogramma is een continu proces. 

• Intentieverklaring voor regionaal/lokaal sportakkoord is voor de 
deadline van 8 november 2019 ondertekend. Het 
regionaal/lokaal sportakkoord wordt begin 2020 vorm gegeven 
en de uitvoering volgt daarop.  

 
5.2. Sportaccommodaties 

Onderwerp  
 

• Grootschalige investeringen in accommodaties zijn niet 
haalbaar, daar zal altijd een redelijke bijdrage van gebruikers 
tegenover moeten staan. 

• Als verdergaande samenwerking met andere gemeenten van de 
grond komt, staat het stimuleren van intergemeentelijk gebruik 
van sportaccommodaties door middel van participatie met 
andere gemeenten op de gespreksagenda.  

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

• Adequate basisvoorzieningen van sportaccommodaties in stand 
houden waar een redelijke eigen bijdrage van verenigingen 
tegenover staat.   

• Voldoende variatie aan mogelijkheden tot sportbeoefening in de 
nabije omgeving.   

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Actiepunten uit het sportaccommodatieplan uitvoeren.  

• Verbindingen leggen met en tussen sportaccommodatie in de 
regio.  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

•  Actiepunten in 2020, het andere punten is een doorlopend 
proces.  

 
5.3.  Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 

Onderwerp  
 

• We zetten in samenspraak met de dorpsraden en inwoners in op 
het behouden van cultuurhistorische evenementen. 

• We gaan extra investeren in Click Cultuur (naschools 
cultuurprogramma) als laagdrempelige mogelijkheid voor 
kinderen om kennis te maken met allerlei culturele activiteiten in 
de Kempen. 

• We zijn voor het behoud van de Winterfeesten, mits 
zelfvoorzienend en ongeacht de locatie of grootte. 

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

• Behoud van (cultuurhistorische) evenementen die door de 
inwoners als waardevol bestempeld worden. 

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

• Cultuur inzetten als instrument om leefbaarheid op peil te 
houden en/ of als verbinder in het sociale domein. 
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Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Faciliteren van verenigingen die culturele activiteiten ontplooien. 

• Kinderen die lessen culturele en muzikale vorming volgen, 
individueel subsidiëren. 

• De regeling individuele subsidiëring muzikale en culturele 
vorming evalueren.  

• Samen met Stichting Mooj en de combinatiefunctionaris cultuur 
invulling geven aan muziekonderwijs op school.  

• Blijven investeren in het naschoolse cultuurprogramma (Click 
Cultuur) en eventueel uitbreiden naar andere doelgroepen (bv. 
middelbare scholen in kader IJslandse aanpak). 

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• De meeste acties zijn doorlopende processen. 

• De evaluatie van de regeling individuele subsidiering is eind 
2020 gereed. 

 
5.4. Musea 

Onderwerp  
 

• Niet specifiek beschreven. 

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

• Museum de Bewogen Jaren organiseert in samenwerking met 
de scholen cultuur- educatieve activiteiten.  

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Faciliteren van museum de Bewogen Jaren en regelmatig met 
hen in gesprek gaan.  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopend proces. 

 
5.5. Cultureel erfgoed 

Onderwerp  
 

• Niet specifiek beschreven. 

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

• Zorg voor monumenten en cultuurhistorie. 

• Bewaren van erfgoed voor de toekomstige generaties. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Door het structureel aanwijzen van gemeentelijke monumenten 
en cultuurhistorische panden en ensembles in overleg met 
belanghebbenden. Het nader invullen van de Geowiki en het 
cultureel erfgoed beter op de kaart zetten, samen met de 
Heemkundewerkgroepen en andere belanghebbenden. 

• Door toezicht te houden op rijksmonumenten en gemeentelijke 
monumenten. De nieuwe Erfgoedwet geeft hiervoor meer 
mogelijkheden aan gemeenten. 

• Actualisatie van het erfgoedbeleid en de daarbij behorende 
beleids- en waardenkaarten. 

• Dit beleid en bijbehorende kaarten implementeren in 
bestemmingsplannen.  

• In te zetten in het zichtbaar maken van archeologie en 
cultuurhistorie boven de grond.  

• Musea en Heemkundekringen zijn belangrijk in het zichtbaar 
maken van cultureel erfgoed. Door middel van projecten wordt 
de verbinding met het onderwijs gezocht.  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopend proces. 

• Actualisatie van het erfgoedbeleid start in 2019 en loopt door in 
2020.  

 
5.6.  Media  

Onderwerp  
 

• Niet specifiek beschreven. 

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

• Uitvoering geven aan de Wet stelsel openbare 
bibliotheekvoorzieningen (Wsob). 

• Lokaal toereikend media-aanbod.  
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Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Samen met Bibliotheek de Kempen uitvoering geven aan ‘Onze 
Bieb’. 

• Samen met Bergeijk, Bladel en Eersel financieren van 
Streekomroep De Kempen. Ontwikkelingen (landelijk) volgen 
over lokale omroepen en afspraken daarover maken met 
Streekomroep de Kempen.  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopend proces 

 
5.7. Openbaar groen en (openlucht)recreatie 

Onderwerp  
 

• Groen is mooier als je ervan kunt genieten. We kijken samen 
met dorpsraden en inwoners naar verbetermogelijkheden voor 
de ontsluiting van natuur en naar multifunctioneel gebruik van 
natuur in combinatie met recreatie. 

• We geven een extra kwaliteitsimpuls aan de vier dorpspleinen 
door ze te voorzien van mooie bloemen en beplanting. Qua 
uitstraling zetten we de bloemetjes meer buiten! We streven 
naar verdere vergroening van de kernen en verbloeming van 
het buitengebied. 

• Bepaalde vormen van overlast zijn een doorn in het oog van 
veel inwoners. We zetten de buitengewone 
opsporingsambtenaren (BOA’s) themagericht in zodat snel inzet 
kan worden gepleegd op actuele zaken, zoals paarden- en 
hondenpoep. 

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

• Gemeenschappelijk gebruik van groen en natuur is 
geconcentreerd rondom de natuurpoorten. 

• Versterking van de natuur buiten de natuurpoorten. 

• Betere ontsluiting van natuur voor mensen met een beperking. 

• De aantrekkingskracht van de kernen vergroten door fraaiere 
dorpspleinen.  

• Verblijf en beweging in de leefomgeving stimuleren. 

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

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Behoud/aanleg van speelvoorzieningen waarbij oog is voor 
burgerinitiatieven. 

• Aandacht voor verbindingsroutes en speelvoorzieningen in 
Reusel-Zuid. 

• Bij reconstructies/ nieuwe ontwikkelingen is er extra aandacht 
voor een duurzame invulling van de groenvoorziening. 

• Nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot onder andere natuur 
en het groenbeheer zijn doorgaans gericht op versterking/ 
toename van de biodiversiteit. 

• Rolstoeltoegankelijk pad realiseren. 

• Mogelijkheid bezien om  toeristische routes aantrekkelijker te 
maken door het planten van fruitbomen. 

• Inrichting dorpspleinen indien mogelijk herzien in combinatie 
met andere disciplines. 

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Behoud/aanleg en burgerinitiatieven is een doorlopend proces. 

• Verbindingsroutes en speelvoorzieningen Reusel-Zuid eerste 
half jaar van 2020.   

• Planning van realisatie met betrekking tot dorpspleinen, extra 
voorzieningen ten behoeve van recreatie in de natuur hangen 
sterk af van andere ontwikkelingen. 
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Beleidsindicatoren 

 
 
 
Wat mag het kosten? 
Overzicht per product:  

 
 
Overzicht per kostensoort: 

  

Naam Indicator Onze gemeente Gemeente < 25.000 inw. Onze gemeente Gemeente < 25.000 inw. Eenheid

Niet sporters 45,5% (in 2016) 48,8% (in 2016) Het percentage niet-wekelijkse sporters 

ten opzichte van bevolking 19 jaar en 

ouder.

Begroting 2019

Gegevens 2018 niet beschikbaar

Begroting 2020

Rekening 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo per product

5.1 Sportbeleid en activering -19 -21 -38 0 -38 -33 -33 -33

5.2 Sportaccommodaties -637 -597 -790 119 -671 -673 -677 -676

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en               

-participatie

-129 -146 -161 0 -161 -158 -159 -160

5.4 Musea -55 -56 -59 0 -59 -59 -60 -61

5.5 Cultureel erfgoed -23 -52 -22 0 -22 -22 -22 -23

5.6 Media -219 -225 -223 19 -204 -203 -203 -203

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie -706 -791 -1.015 145 -870 -882 -889 -897

Saldo programma -1.788 -1.888 -2.308 283 -2.025 -2.030 -2.043 -2.053

Sport, cultuur en recreatie Begroting 2020

Bedragen x € 1.000

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Saldo per kostensoort

1.1 Salarissen en sociale lasten -442 -452 -458 -468

2.1 Belastingen -31 -32 -32 -33

3.2 Duurzame goederen -10 -10 -10 -10

3.8 Overige goederen en diensten -1.230 -1.230 -1.243 -1.244

4.2 Subsidies -251 -251 -251 -251

4.3.3 Bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling -53 -54 -55 -56

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

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

7.2 Mutatie voorzieningen -35 -35 -35 -35

7.3 Afschrijvingen -171 -168 -166 -166

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente -40 -38 -37 -35

3.3 Pachten 2 2 2 2

3.6 Huren 139 140 141 141

3.7 Leges en andere rechten 51 51 52 52

3.8 Overige goederen en diensten 59 60 61 62

4.3.8 Bijdrage van een overige instelling / persoon 32 32 33 33

Totaal Lasten / Baten -2.308 283 -2.315 285 -2.332 289 -2.343 290

Saldo programma -2.025 -2.030 -2.043 -2.053

Sport, cultuur en recreatie Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Bedragen x € 1.000
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Programma 6: Sociaal domein 
 

 
6.1.  Samenkracht en burgerparticipatie (algemene voorzieningen t.b.v. participatie) 

Onderwerp  
 

• We hebben aandacht voor specifieke doelgroepen. Iedereen 
doet mee. Onze gemeente is niet voor niets geselecteerd als 
één van de koplopergemeenten voor de inclusieve samenleving 
in het kader van het VN-verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap. Doorslaggevende factoren hierbij zijn of 
belangen van inwoners met een beperking hoog op de agenda 
staan, er een innoverende aanpak is en of de initiatieven 
bijdragen aan een inclusieve samenleving.  

• In 2018 wordt een begin gemaakt met een sterkte/zwakte 
analyse per kern. Deze analyse biedt een belangrijke basis om 
in 2019 in samenspraak met inwoners en dorpsraden een 
toekomstagenda per kern op te stellen en daarna de 
aandachtsgebieden verder uit te werken in het kader van 
behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen in 
onze gemeente. 

• We organiseren maatschappelijke inburgering en taalonderwijs 
lokaal. 

• Elke kern verdient een goed onderhouden en financieel gezond 
gemeenschapshuis voor sociaal-culturele activiteiten, als 
ontmoetingsruimte voor inwoners en welke ruimte biedt aan 
groepen en verenigingen. 

• Wij behouden Cultureel Centrum De Kei bij voorkeur op de 
huidige locatie. 

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

• Niemand ervaart obstakels om mee te kunnen doen aan de 
samenleving: iedereen doet mee.  

• Het behoud van leefbaarheid en verdere bloei van alle kernen. 

• Inburgeringsplichtigen zijn ingeburgerd in Reusel-De Mierden.   

• Meer statushouders aan het werk, ook in onze eigen organisatie.  

• In elke kern is een ontmoetingsplek voor inwoners. Deze is 
toegankelijk voor alle inwoners en biedt ruimte aan groepen en 
verenigingen.  

• De gemeenschapshuizen in onze gemeente zijn goed 
onderhouden en financieel gezond.  

• Waarborgen van de kwaliteit van de kinderopvanglocaties, 
buitenschoolse opvanglocaties en gastouderlocaties en -
bureaus. 

• Het systeem van subsidieverlening en verantwoording is 
objectief en eenvoudig, met minimale administratieve lasten voor 
zowel de aanvrager als voor de gemeente (mede ter opvolging 
van de aanbevelingen uit de evaluatie van het subsidiebeleid).  

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• We zetten in op de maatschappelijke begeleiding van 
statushouders en op een goed netwerk rondom de 
statushouders.  

• Voorbereiden implementatie nieuwe Wet Inburgering die in 2021 
in werking treedt in afstemming met het onderwijs, onze 
maatschappelijke partners, het bedrijfsleven en Kempenplus. 

• Verder uitwerking geven aan het projectplan De Kei 2020 voor 
en door Reusel.  

• Ontwikkelingen rondom ’t Drieske volgen en inzetten om de 
maatschappelijke functie van ’t Drieske, waar mogelijk, te 
behouden in Hulsel.  

• Uitvoeren van het uitvoeringsplan Iedereen doet mee, specifiek 
aandacht voor communicatie, informeren / activeren externen 
(onder andere ondernemers) en inschakelen van 
ervaringsdeskundigen. 
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Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• In 2020 concrete invulling van De Kei en aanbesteding 
opstarten.  

• Wet inburgering: voorbereiding in 2020.  

 
6.2. Wijkteams 

Onderwerp  
 

• We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers middels 
respijtzorg, zodat zij hun zorgtaken tijdelijk aan een ander 
kunnen overdragen en even tijd voor zichzelf hebben.  

• We zetten hulp bij het huishouden ook in voor 
welzijnsbevordering en ter voorkoming van isolement. 

• We versterken zelfredzaamheid van inwoners door het 
stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden 
van mensen in hun sociale omgeving. 

• We gaan meer doen aan preventie op het gebied van veiligheid 
en jeugd door het aanstellen van een jeugdcoach. Zo mogelijk 
trekken we hierbij samen op met onze buurgemeenten. 

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

• Optimale samenwerking tussen professionele en informele 
organisaties.  

• Mantelzorgers voelen zich in staat hun zorgtaken uit te voeren.   

• Onze inwoners zijn zelfredzaam en benutten hun sociale 
netwerk.  

• Jongeren groeien op in een positieve, stabiele en veilige 
omgeving.  

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Bij elke hulpvraag aandacht richten op het versterken van de 
eigen kracht en de mogelijkheden van het netwerk in beeld 
brengen. 

• Samenwerking en afstemming tussen de jeugdcoach, het CJG+ 
en partners in het voorliggende veld. 

• De eigen kracht, weerbaarheid en opvoedkracht versterken 
door middel van het aanbieden van trainingen vanuit het CJG+ 
en het stimuleren van contact met andere inwoners in een 
soortgelijke situatie. 

• Meer preventieve inzet op het thema echtscheidingen door 
middel van het project Kinderen & Scheiden. 

• Samenwerking met scholen intensiveren. 

• De werkgroepen mantelzorg, dementievriendelijke gemeente en 
zorg & welzijn organiseren activiteiten ter ondersteuning en 
versterking van de mantelzorgers en vrijwilligers. 

• Er worden thematische bijeenkomsten georganiseerd voor 
formele en informele partijen om te leren en te netwerken met 
als doel een goede samenwerking tussen de verschillende 
partijen. 

• De ondersteuning van mantelzorgers krijgt extra aandacht door 
uitvoering van een communicatieplan/-strategie 
mantelzorgondersteuning en versteviging van de bestaande 
(mantel)zorgnetwerken. 

• Signaleringsfunctie van vrijwilligers en professionals voor wat 
betreft eenzaamheid /sociaal isolement behouden. 

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopend proces. 

• In 2020 wordt het project Kinderen & Scheiden door het CJG+ 
de Kempen uitgevoerd en geëvalueerd. 

 
6.3. Inkomensregelingen 

Onderwerp  
 

• Armoederegeling(en) mogen doorstroming naar werk niet 
verhinderen. 

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

• Alle inwoners moeten deel kunnen nemen aan de maatschappij. 
Een laag inkomen mag hiervoor geen belemmering zijn.  
Hierbij is het uitgangspunt dat de armoederegelingen zodanig 
zijn ingericht dat de doorstroom naar werk niet gehinderd wordt.  
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Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Uitvoering geven aan de minimaregelingen zoals vastgelegd in 
het beleidsplan Minimabeleid Kempengemeenten 2018-2022 

• Een kadernota Armoedebestrijding & Schuldhulpverlening 
opstellen waardoor de aanpak van armoedebestrijding en 
schuldhulpverlening integraal wordt benaderd  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Uitvoering minimaregelingen: doorlopend. 

• Kadernota Armoedebestrijding & Schuldhulpverlening: 
vaststelling medio 2020. 

 
6.4./ 6.5. Begeleide participatie/ arbeidsparticipatie 

Onderwerp  
 

• We ondersteunen de oprichting van een Participatiebedrijf in de 
Kempen waar de taken uit de Participatiewet die betrekking 
hebben op werk en algemene bijstand en de taken die 
voortkomen uit de Wet sociale werkvoorziening voortaan door 
één organisatie worden uitgevoerd. 

• Op de arbeidsmarkt moet iedereen mee kunnen doen. Om bij te 
dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt benutten we het 
netwerk van werkgevers in de regio, stimuleren we goede 
matching en begeleiding en treffen we een voorziening voor 
beschut werk, zodat ook mensen met een arbeidsbeperking met 
begeleiding en aanpassingen kunnen meedoen.  

• We denken mee over een zinvolle dagbesteding voor degenen 
waarvoor betaald werk niet mogelijk is. 

• We stimuleren de inzet van Social return on investment (SROI) 
door social return in regionaal verband te gaan organiseren en 
werkbare social return eisen te hanteren. Dit alles uiteindelijk 
met het doel dat meer mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt structureel aan het werk komen. 

• We stimuleren arbeidsparticipatie door vraag en aanbod in kaart 
te brengen, daarna goed af te stemmen en te begeleiden. 

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

• Alle inwoners kunnen naar vermogen deelnemen aan de 
maatschappij: inwoners met arbeidsvermogen nemen deel aan 
de arbeidsmarkt, inwoners zonder arbeidsvermogen hebben 
een zinvolle dagbesteding.  

• Een uitvoeringsorganisatie die op een efficiënte wijze uitvoering 
geeft aan de Participatiewet en de Wsw.  

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Projecten en interventies op het gebied van arbeidsmarkt 
afstemmen met het onderwijs en bedrijfsleven vanuit de 
programmagroep Economie bij het Huis van de Brabantse 
Kempen.  

• Uitvoering geven aan de Participatiewet en de Wet sociale 
werkvoorziening vanuit het gerealiseerde Participatiebedrijf 
Kempenplus 

• Mogelijkheden onderzoeken om de doorstroming vanuit de 
Wmo en Wlz (dagbesteding) naar een hogere trede op de 
participatieladder te bevorderen. Hierin werken we samen met 
Lunetzorg, Kempenplus en het speciaal onderwijs.  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopend proces. 

 
6.6. Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 

Onderwerp  
 

• We attenderen inwoners op de mogelijkheden van domotica 
(huisautomatisering) op het gebied van zorg ter bevordering van 
zelfredzaamheid.  

• We stimuleren de samenwerking van zorgpartners met het 
onderwijs om ook in de toekomst ‘het werken in de zorg’ 
aantrekkelijk te houden. 
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Wat willen we bereiken, 
wat is de doelstelling, de 
visie? 

• Inwoners zijn goed geïnformeerd over de mogelijkheden van 
bijvoorbeeld domotica ter bevordering van de zelfredzaamheid. 

• Individueel maatwerk voor volwassenen (18+) als er een 
zorgvraag is op het gebied van wonen, alarmering en mobiliteit. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Deelnemen aan pilots op het gebied van domotica indien 
mogelijkheden zich voordoen.  

• Als aanbieders van domotica voorlichtingsbijeenkomsten willen 
houden hier medewerking aan verlenen. 

• Het Loket van A tot Z is de toegang tot de 
maatwerkvoorzieningen binnen de Wmo. Met iedereen die een 
zorgvraag heeft wordt een (keukentafel)gesprek gehouden om 
gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. Hierbij zijn 
familie, mantelzorger(s) of cliëntondersteuning aanwezig. 

• Het loket van A tot Z is onder andere zichtbaar door regelmatige 
publicaties. 

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopend proces. 

 
6.7. Maatwerkdienstverlening (Wmo en jeugdhulp) 

Onderwerp  
 

• We streven naar één contactpersoon per gezin om de 
samenwerking tussen de verschillende zorgpartners te 
optimaliseren.  

• We zetten in op een scherpe inkoop van zorg per product en 
vermindering van regeldruk. 

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

• Een optimale samenwerking tussen zorgpartners met één 
regisseur per gezin.  

• Individueel maatwerk voor jongeren en gezinnen leveren via het 
CJG+ (Centrum voor Jeugd en Gezin+) de Kempen ten 
behoeve van gezond en veilig opgroeien, groeien naar 
zelfstandigheid, voldoende zelfredzaam zijn en maatschappelijk 
participeren.  

• Individueel maatwerk voor inwoners die ondersteuning nodig 
hebben vanwege een fysieke of psychische beperking 
(begeleiding, huishoudelijke hulp, begeleiding, respijtzorg en 
individueel vervoer). 

• Er wordt effectief zorg ingekocht waardoor de kosten 
beheersbaar zijn en de regeldruk vermindert.  

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Structurele samenwerking tussen huisartsen en CJG+ in de 
toegang naar jeugdhulp en uitvoering van jeugdhulp door het 
CJG+.  

• Structureel overleggen met inkooporganisatie gemeente 
Eindhoven t.b.v. inkoop en aansturing zorgaanbieders. 

• Toetsen en aanpassen interne werkprocessen CJG+ om 
regeldruk voor zowel ouders/jongeren als medewerkers te 
voorkomen. 

• Vergoten kennis team toegang over zorgaanbieders en 
producten (en voorliggende) veld in de regio.  

• Het Loket van A tot Z is de toegang voor inwoners vanaf 18 jaar 
die ondersteuning nodig hebben. Met iedereen die een 
zorgvraag heeft, wordt een (keukentafel)gesprek gehouden om 
gezamenlijk tot een goede oplossing te komen. Hierbij zijn 
familie, mantelzorger(s) en/of cliëntondersteuning aanwezig.  

• Voorlichting, o.a. door middel van publicaties moet ervoor 
zorgen dat inwoners op de hoogte zijn van de toegang. 

• Er zijn regelmatig overleggen met zorgaanbieders om goed met 
elkaar af te stemmen en in te kunnen spelen op ontwikkelingen /  
behoeften. 

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopend proces. 

• Afronden toetsen en aanpassen werkprocessen begin 2020. 
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6.8. Geëscaleerde zorg (Wmo en jeugdhulp) 

Onderwerp  
 

• Niet specifiek beschreven 

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

• Adequaat aanbod en uitvoering van veiligheid, 
jeugdreclassering en crisisopvang voor jongeren. 

• Het bieden van hulp en advies aan inwoners die te maken 
hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. 

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

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• We voeren het regionale uitvoeringsplan “Geweld hoort 
nergens Thuis” uit. 

• Samenwerking tussen het CJG+ en de regiogemeenten op het 
gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering, veilig Thuis 
en Spoed4Jeugd. 

• Beschermd wonen (24 uurs toezicht en bescherming) bieden in 
afstemming met de gemeente Eindhoven die deze voorziening 
uitvoert. 

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopend proces 

 
 
Beleidsindicatoren 

 
 
 
  

Naam Indicator Onze gemeente Gemeente < 25.000 inw. Onze gemeente Gemeente < 25.000 inw. Eenheid

Banen in de gemeente 484,5 (in 2017) 627,9 (in 2017) 488,2 (in 2018) 648 (in 2018) Aantal banen per 1.000 inwoners in de 

leeftijd 15 – 64 jaar.

Jongeren met een delict voor de rechter Percentage jongeren (12-21 jaar) dat 

met een delict voor de rechter is 

verschenen.

Kinderen in uitkeringsgezin Percentage kinderen tot 18 jaar dat in 

een gezin leeft dat van een 

bijstandsuitkering moet rondkomen.

Netto arbeidsparticipatie 70,7% (in 2017) 67,6% (in 2017) 71,9% (in 2018) 68,7% (in 2018) Percentage van de werkzame 

beroepsbevolking ten opzichte van de 

(potentiële) beroepsbevolking.

Werkloze jongeren Percentage werkloze jongeren 16 t/m 22 

jarigen.

Personen met een bijstandsuitkering 12,6 (in 2017) 21,9 (in 2017) 12,4 (in 2018) 19,9 (in 2018) Het aantal personen met een 

bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 

(2e halfjaar 2017 / 2018).

Lopende re-integratievoorzieningen 18,9 (in 2017) 18,7 (in 2017) 20,2 (in 2018) 19 (in 2018) Het aantal reïntegratievoorzieningen per 

1.000 inwoners van 15 – 64 jaar (2e 

halfjaar 2017 / 1e halfjaar 2018)

Jongeren met jeugdhulp 7,2% (in 2017) 8,8% (in 2017) 8,2% (in 2018) 9,2% (in 2018) Percentage jongeren tot 18 jaar met 

jeugdhulp tov alle jongeren tot 18 jaar 

(2e halfjaar 2017 / 2018).

Jongeren met jeugdbescherming 0,8% (in 2017) 0,9% (in 2017) 0,6% (in 2018) 0,9% (in 2018) Percentage jongeren tot 18 jaar met 

jeugdbescherming tov alle jongeren tot 

18 jaar (2e halfjaar 2017 / 2018).

Jongeren met jeugdreclassering Gegevens 2017 

niet beschikbaar

0,5% (in 2017) Gegevens 2018 

niet beschikbaar

0,5% (in 2018) Percentage jongeren (12-22 jaar) met 

een jeugdreclasserings- maatregel tov 

alle jongeren van 12-22 jaar (2e halfjaar 

2017 / 2018).

Cliënten met een 

maatwerkarrangement Wmo

39 (in 2017) 46 (in 2017) 40 (in 2018) 48 (in 2018) Aantal per 1.000 inwoners in de 

betreffende bevolkingsgroep. Een 

maatwerkarrangement is een vorm van 

specialistische ondersteuning binnen 

het kader van de Wmo (1e halfjaar 2017 

/ 2018)

Gegevens 2017 niet beschikbaar

Gegevens 2017 niet beschikbaar

Gegevens 2017 niet beschikbaar

Begroting 2019

Gegevens 2018 niet beschikbaar

Begroting 2020

Gegevens 2018 niet beschikbaar

Gegevens 2018 niet beschikbaar
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Wat mag het kosten? 
Overzicht per product:  

 
 
Overzicht per kostensoort: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rekening 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo per product

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.134 -1.146 -1.143 92 -1.051 -1.057 -1.064 -1.071

6.2 Wijkteams -127 -168 -206 0 -206 -182 -185 -188

6.3 Inkomensregelingen -774 -781 -2.139 1.477 -662 -670 -677 -665

6.4 Begeleide participatie -1.440 -2.496 -3.298 0 -3.298 -3.208 -3.114 -2.966

6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0 0 0 0 0 0

6.6 Maatw erk-voorzieningen (Wmo) -228 -170 -302 64 -238 -240 -243 -247

6.7 Maatw erkdienst-verlening -4.027 -3.912 -3.995 0 -3.995 -4.023 -4.068 -4.151

6.8 Geëscaleerde zorg -371 -428 -400 0 -400 -405 -409 -414

Saldo programma -8.101 -9.101 -11.483 1.633 -9.850 -9.785 -9.760 -9.702

Sociaal domein Begroting 2020

Bedragen x € 1.000

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Saldo per kostensoort

1.1 Salarissen en sociale lasten -542 -554 -567 -580

2.1 Belastingen -3 -3 -3 -3

3.4.1 Sociale uitkeringen in natura -3.344 -3.375 -3.426 -3.508

3.8 Overige goederen en diensten -185 -158 -159 -159

4.1.1 Sociale uitkeringen in geld -1.945 -1.976 -2.006 -2.037

4.2 Subsidies -907 -903 -866 -847

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

4.3.3 Bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling -4.029 -3.940 -3.875 -3.726

4.3.6 Bijdrage aan een overige overheid -306 -311 -315 -320

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

4.4.8 Kapitaaloverdracht aan een overige instelling -34 -34 -35 -37

7.2 Mutatie voorzieningen -65 -65 -66 -66

7.3 Afschrijvingen -91 -91 -91 -91

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

3.6 Huren 64 65 65 65

3.7 Leges en andere rechten 5 5 5 5

3.8 Overige goederen en diensten 9 9 9 9

4.1.2 Verhaal sociale uitkeringen in geld 169 170 172 173

4.3.1 Bijdrage van het Rijk 1.364 1.385 1.406 1.427

4.3.6 Bijdrage van een overige overheid 22 22 22 22

Totaal Lasten / Baten -11.483 1.633 -11.441 1.656 -11.439 1.679 -11.403 1.701

Saldo programma -9.850 -9.785 -9.760 -9.702

Sociaal domein Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Bedragen x € 1.000
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Programma 7: Volksgezondheid en milieu 
 

 
7.1.  Volksgezondheid 

Onderwerp  
 

• Voorkomen is beter dan genezen. Op basis van de uitkomsten 
van de GGD-gezondheidsmonitor richten we onze preventie-
aanpak op specifieke aandachtsgebieden. 

• We geven voorlichting aan zowel jongeren als ouders.  

• We werken samen met scholen, huisartsen, Centrum voor Jeugd 
en Gezin+ de Kempen, verenigingen en instellingen ter 
bevordering van een gezonde levensstijl en terugdringing van 
schoolverzuim. 

• In het geval van een hartstilstand telt elke seconde. Een 
Automatische Externe Defibrillator (AED) in de nabije omgeving 
kan levens redden maar dan moet wel duidelijk zijn waar de 
dichtstbijzijnde AED voorhanden is. We inventariseren het AED 
netwerk binnen onze gemeente en breiden dit in samenspraak 
met onze inwoners verder uit zodat er altijd een AED in buurt 
beschikbaar is en de aanwezigheid daarvan bekend is.  

• Wij houden continu aandacht voor het versnellen van de 
aanrijtijden van onze hulpdiensten en volgen de voortgang van het 
capaciteits- en spreidingsplan nauwlettend. We geven hierbij in 
regionaal verband onze inbreng, waarbij de belangen van onze 
inwoners steeds voorop staan. 

• We onderzoeken de mogelijkheden voor grensoverschrijdende 
samenwerking op dit gebied. 

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

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

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

• Gezonde leefomgeving. 

• Een dekkend AED netwerk met een beschikbaarheid binnen 6 
minuten. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Samen met onze partners zetten we acties en campagnes in 
gericht op verbetering van de leefstijl en het gezondheidsgedrag 
van onze inwoners. Voorbeelden zijn IkPas, Stoptober, Uit met 
Ouders, aanpak van gehoorschade en alcoholmatiging. 
Aandachtspunten voor 2020 zijn daarbij ook eenzaamheid en 
psychische gezondheid.  

• We nemen deel aan het beleidsvormend leertraject IJslandse 
preventieaanpak waarbij de insteek is om de omgeving van het 
kind te veranderen zodat middelengebruik voorkomen kan worden 
(mede in relatie tot NIX18).  

• De GGD Brabant-Zuidoost voert taken voor ons uit op het gebied 
van de algemene gezondheidszorg zoals bestrijding van 
infectieziekten, maar ook hygiënezorg, seksueel overdraagbare 
ziekten enz. 

• De GGD en Zuidzorg voeren voor ons taken uit op het gebied van 
de jeugdgezondheidszorg, zoals het rijksvaccinatieprogramma en 
preventieve gezondheidsonderzoeken.  

• We stemmen goed af met de andere beleidsterreinen om zo de 
lokale gezondheidssituatie te bevorderen (dus de omgeving 
rondom de inwoners). Voorbeelden hiervan zijn de transitie 
intensieve dierhouderij en de Omgevingswet. 

• In principe is er op dit moment een dekkend netwerk van AED's 
voor de vier kernen. Dit blijft echter doorlopend aandacht vragen 
mede door de betrokkenheid van veel inwoners, 
buurtverenigingen en bedrijven.  We faciliteren de vier 
werkgroepen AED in onze gemeente en hebben periodiek overleg 
met hen. 
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Wanneer willen we dit 
bereiken? 

• Dit is een doorlopend proces. 

• Deelname aan de IJslandse preventieaanpak is een pilot van 3 
jaar (tot en met 2021) daarna bekijken we op welke wijze we deze 
aanpak willen voorzetten. Het veranderen van de leefomgeving is 
net als de norm van NIX 18 een proces van lange adem.   

 
7.2. Riolering 

Onderwerp  
 

• We zorgen voor meer groen en minder verharding in de 
openbare ruimte zodat overtollig water zijn weg kan vinden, 
onderzoeken de capaciteit van gemeentelijke waterberging en 
nemen, waar nodig, maatregelen. 

• We stimuleren daarnaast ook inwoners om zelf meer groen en 
minder verharding op hun eigen erf aan te leggen en schoon 
hemelwater af te koppelen zodat dit niet in het riool terecht komt 
maar bijvoorbeeld in een regenton, vijver of infiltratiekrat.  

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

• Huidige rioolstelsel in goede staat houden. 

• Wateroverlast verminderen.  

• Voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KRW). 

• Goed beheersen van hemelwater. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• In het VGRP zijn alle maatregelen en middelen opgenomen om 
het riool in goede staat te houden. In het VGRP staat dat we bij 
rioolvervangingen altijd een gescheiden stelsel aanleggen en 
maximaal afkoppelen. 

• Wateroverlast wordt o.a. verminderd door regenwater af te 
koppelen en zo min mogelijk (nieuw) oppervlak aan te sluiten. 

• Voldoen aan de KRW. Daarvoor wordt regionaal onderzoek 
gedaan en een regionale aanpak voorgestaan. 

• Er is een hemelwaterstructuurplan opgesteld, waarin de lay-out 
van het hemelwaterstelsel is weergegeven en rioolvervangingen 
worden gecombineerd met de aanleg van een regenwaterriool. 

• Er is geen financiële stimulering beschikbaar voor burgers en 
bedrijven. 

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopemd proces. De vervanging van de laatste 
gemengde riolen zal nog vele decennia duren, waarna het 
geheel pas is afgekoppeld. 

 
7.3. Afval 

Onderwerp  
 

• We verscherpen de handhaving op illegale afvaldumping om 
milieuschade tegen te gaan. 

• We kijken kritisch naar het huidige systeem van 
afvalstoffeninzameling en de aanbesteding daarvan. Meer en 
beter afval scheiden en minder afval produceren moet in de 
kosten voor de inwoner worden teruggezien.  

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

• Verminderen afvaldumping in het buitengebied. 

• Betere afvalscheiding vertalen naar een lagere 
afvalstoffenheffing.    

• Maximaal 5% restafval in 2020. 

• Materialentransitie ‘van afval naar grondstof’ mede koppelen 
aan werkgelegenheid (o.a. Social Return). 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Het verminderen van afvaldumpingen in het buitengebied door 
betere communicatie en handhaving. 

• De vertaling van betere afvalscheiding naar een lagere 
afvalstoffenheffing is moeilijk te realiseren omdat het verschil in 
de verwerkingskosten door de verschuiving van restafval naar 
grondstoffenstromen zoals GFT en PMD beperkt is. In 2020 
start er een nieuwe aanbesteding voor een contract vanaf 1 
januari 2021. De huidige overspannen markt maakt dat we 
hierbij prijsstijgingen verwachten.  

• De doelstelling van maximaal 5% restafval in 2020 is al behaald. 
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• De materialentransitie is al gekoppeld aan werkgelegenheid  
middels het contract met Baetsen en de inzet van personeel van 
Kempenplus op de milieustraten.  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Dit is een doorlopend proces. 

• Betere afvalscheiding vertalen naar een lagere 
afvalstoffenheffing is voor zover mogelijk bereikt.  

• Maximaal 5% restafval in 2020 is al bereikt. 

• Materialentransitie ‘van afval naar grondstof’ mede koppelen 
aan werkgelegenheid is al bereikt. 

 
7.4. Milieubeheer 

Onderwerp  
 

• We zetten in op duurzaamheid en gaan onverminderd door met 
het werken aan de doelstelling om onze gemeente 
energieneutraal te maken. Daarbij stellen we zowel lokaal als 
regionaal beleid op voor de toepassing van een mix van 
duurzame energiebronnen, zoals wind, zon en aardwarmte.  

• We stimuleren bouwen zonder aardgas en bereiden onze 
gemeente voor op de transitie van aardgas naar duurzame 
energiebronnen. 

• We stimuleren  het gebruik van daken voor het opwekken van 
zonne-energie. 

• We bieden kansen aan initiatieven op het gebied van circulaire 
economie (hergebruik grondstoffen en materialen).  

• Voor ongediertebestrijding is een gecoördineerde aanpak nodig. 
Wat willen we bereiken, 
wat is de doelstelling, de 
visie? 

• Energiebesparing maximaliseren. 

• Stimuleren en faciliteren van opwekken duurzame energie. 

• Op termijn (2025) energieneutraal.  

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

• Uitwerking notitie grootschalige opwekking wind en zonne-
energie. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• De mogelijkheden van het project Woonabonnement (BOW en 
provincie) worden verkend. Dit project is gericht op 
energiebesparing bij woningeigenaren.  

• We geven uitvoering aan het regionaal beleid dat beschrijft hoe 
we omgaan met grootschalige zon en wind in De Kempen. Dit 
beleid en toetsingskader wordt in november 2019 voorgelegd 
aan de raad. 

• We nemen deel aan de Regionale Energie Strategie (RES). 

• We stellen in 2020 een warmteplan op waarin wordt onderzocht 
hoe we het beste los kunnen komen van aardgas. 

• Stimulering van initiatieven voor zon op staldaken, 
informatiedeling. 

• Met de kadernota Grondstoffen willen we door de milieustraat 
om te vormen naar een circulaire hotspot het goede voorbeeld 
geven. 

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Na vaststelling van het beleid zal grootschalige zon en wind 
gaan behoren tot de reguliere werkzaamheden. 

• Juni/juli 2020 wordt de eerste concept-RES ter kennisname 
voorgelegd aan de raad, het definitieve RES wordt eind 2020 
aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. 

• Het warmteplan moet eind 2020 gereed zijn.   

• In 2020 is de aanbestedingsprocedure milieustraat/ circulaire 
hotspot doorlopen. 
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Beleidsindicatoren 

 
 
 
Wat mag het kosten? 
Overzicht per product:  

 
 
Overzicht per kostensoort: 

 
 
  

Naam Indicator Onze gemeente Gemeente < 25.000 inw. Onze gemeente Gemeente < 25.000 inw. Eenheid

Omvang huishoudelijk restafval 19 (in 2016) 146 (in 2016) 11 (in 2017) 137 (in 2017) Aantal kg per inwoner niet gescheiden 

ingezameld huishoudelijk afval.

Hernieuwbare elektriciteit 48,8% (in 2016) Gegevens 2016 niet 

beschikbaar

45% (in 2017) Gegevens 2017 niet 

beschikbaar

%

Begroting 2019 Begroting 2020

Rekening 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo per product

7.1 Volksgezondheid -444 -456 -562 0 -562 -560 -564 -569

7.2 Riolering 337 421 -1.077 1.309 232 260 278 299

7.3 Afval 148 193 -856 1.073 217 219 226 228

7.4 Milieubeheer -525 -364 -333 0 -333 -333 -336 -339

Saldo programma -484 -206 -2.828 2.382 -446 -414 -396 -381

Bedragen x € 1.000

Volksgezondheid en milieu Begroting 2020

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Saldo per kostensoort

1.1 Salarissen en sociale lasten -182 -186 -189 -193

3.5.1 Ingeleend personeel (inhuur) -90 -92 -94 -96

3.8 Overige goederen en diensten -1.027 -1.053 -1.047 -1.076

4.2 Subsidies -230 -230 -230 -230

4.3.2 Bijdrage aan een gemeente -206 -209 -212 -215

4.3.3 Bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling -572 -576 -582 -589

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

7.2 Mutatie voorzieningen -126 -98 -119 -95

7.3 Afschrijvingen -278 -278 -273 -273

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente -90 -88 -85 -82

2.2.1 Belastingen op producenten 171 174 177 179

2.2.2 Belastingen op huishoudens 1.096 1.119 1.141 1.158

3.7 Leges en andere rechten 793 803 814 824

3.8 Overige goederen en diensten 42 43 43 43

4.3.8 Bijdrage van een overige instelling / persoon 280 284 288 292

Totaal Lasten / Baten -2.828 2.382 -2.837 2.423 -2.859 2.463 -2.877 2.496

Saldo programma -446 -414 -396 -381

Volksgezondheid en milieu Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Bedragen x € 1.000
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Programma 8: VHROSV (Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing) 

 

 
8.1.  Ruimtelijke ordening 

Onderwerp   • We zorgen, gelet op de nieuwe Omgevingswet, voor flexibiliteit 
in het ruimtelijk beleid en maken door lokaal maatwerk gebruik 
van de mogelijkheden om gewenste veranderingen te 
realiseren. 

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

• We vertalen de vastgestelde Omgevingsvisie in een nieuw 
juridisch kader (bestemmingsplan) met aandacht voor flexibiliteit 
om maatwerk mogelijk te maken.  

• We stellen nieuw beleid voor landschappelijke inpassing op, 
waarbij rekening wordt gehouden met de nodige variatie in 
gebiedseigen beplanting die past bij de omgeving. Na het 
stellen van een duidelijke termijn om aan deze landschappelijke 
inpassing te voldoen, gaan we bij niet voldoen over tot 
handhaving.   

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Via actualisatie bestemmingsplan buitengebied. 

• Via actualisatie divers beleid. 

• Uitwerking omgevingskwaliteiten uit omgevingsvisie als kapstok 
voor ontwikkelingen van gemeente en derden.  

• Inhuren van een bureau voor de uitvoering en ondersteuning.  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Actualisatie beleid en opstellen nieuw juridisch kader 
(bestemmingsplan) vanaf najaar 2019 met doorloop in 2020, 
formele bestemmingsplanprocedure vanaf eind 2020. 
 

 
8.2. Grondexploitatie 

Onderwerp   • We kijken in 2019 in samenspraak met de dorpsraden per kern 
naar verdere differentiatie van grondprijzen. 

• We geven voortvarend uitvoering aan het centrumplan Hart van  
Reusel conform de opgestelde visie. 

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

• Realiseren van betaalbare woningen in de kernen om jongeren 
in het dorp houden.  

• Centrumplan Hart van Reusel:  
1.  Herinrichting van de markt inclusief realisatie aangrenzende 
 opstallen.  
2.  Omvorming Wilhelminalaan. 
3.  Herinrichting van aansluitende wegen en straten. 

• We proberen leeg gekomen / leegkomende ruimtes in het 
gemeentehuis zo efficiënt mogelijk te benutten/verhuren.  

• Actualiseren grondbeleid om invulling te kunnen geven aan 
ambities gemeente. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• In gesprek gaan met dorpsraden en jongeren in de 
verschillende kernen om de behoeft naar woningbouw in beeld 
te brengen. 

• De bestemminsplanprocedure voor de zuidzijde van de Markt is 
in 2019 opgestart. Vaststelling in het 2e kwartaal 2020. 

• Voor de ontwikkeling en realisatie van de zuidzijde van de Markt 
en de herontwikkeling van de noordzijde van de Markt wordt 
een partij geselecteerd. 

• Voor de vernieuwing van het gemeenschapshuis de Kei worden 
de gesprekken gecontinueerd. Er zijn werkgroepen aan de slag 
om de verschillende scenario’s uit te werken. 

• Actualisatie van de nota grondbeleid.  

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• De gesprekken met dorpsraden vinden periodiek plaats. 

• De actualisatie van de nota grondbeleid start in het najaar van 
2019 en wordt in 2020 afgerond. 
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• In het 2e kwartaal 2020 wordt het bestemmingsplan voor de 
ontwikkeling en realisatie van de zuidzijde van de Markt 
vastgesteld. 

• Uiterlijk in het 2e kwartaal van 2020 wordt een ontwikkelaar 
gecontracteerd voor de realisatie van de zuidzijde van de Markt 
en de herontwikkeling van de noordzijde van de Markt.        

• De werkgroepen voor de Kei zijn in 2019 gestart. De 
besluitvorming/start uitvoering vindt in 2020 
plaats.                            

 
8.3. Wonen en bouwen 

Onderwerp   • We bepalen het toekomstige woonprogramma per kern in 
samenspraak met dorpsraden en inwoners.  

• Bij actualisatie of herziening van bestemmingsplannen 
onderzoeken we de toekomstige behoeften van inwoners en 
nemen deze mee in de planvorming. Een nu reeds bekende 
behoefte is de vrije huursector omdat het aantal mensen, dat wil 
huren maar niet in aanmerking komt voor een sociale 
huurwoning, groeit. 

• We benaderen initiatieven voor collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO) positief. 

• In overleg met de Woningstichting kijken we naar mogelijkheden 
om wachtlijsten te verkorten.  

• We stellen beleid op voor de huisvesting van arbeidsmigranten. 
Hierbij worden onze inwoners en andere belanghebbende(n) 
betrokken en vindt afstemming plaats met gemeenten in onze 
omgeving. 

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

• Invulling geven aan de verwachte woonbehoefte van 265 
woningen in de periode 2018-2023. 

• Realiseren van minimaal 55 sociale huurwoningen. 

• Invulling geven aan transformatielocaties in het stedelijk gebied 
en 
buitengebied. 

• Het stimuleren en faciliteren van structurele huisvesting voor 
arbeidsmigranten. 

Hoe willen we dit 
bereiken? 

• Betrekken van dorpsraden bij gemeentelijke 
locatieontwikkelingen. 

• Prestatieafspraken maken met woningcorporaties over o.a. 
beschikbaarheid en betaalbaarheid. 

• Meewerken aan woningbouwinitiatieven die voldoen aan de 
beleidsregel beoordeling woningbouwinitiatieven. 

• Meewerken aan initiatieven die voldoen aan het afwegingskader 
voor huisvesting arbeidsmigranten en hierin maatwerk leveren. 

Wanneer willen we dit 
bereiken?  

• Woonbehoefte per kern: start 2020. 

• Realisatie 55 sociale huurwoningen: uiterlijk in 2023 
gerealiseerd. 

• Arbeidsmigranten: ten minste één locatie gerealiseerd in 2023. 

• Prestatieafspraken: jaarlijks. 
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Beleidsindicatoren 

 
 
Wat mag het kosten? 
Overzicht per product:  

 
 
Overzicht per kostensoort: 

 
 
 
 
 
  

Naam Indicator Onze gemeente Gemeente < 25.000 inw. Onze gemeente Gemeente < 25.000 inw. Eenheid

Gemiddelde WOZ waarde 263 (in 2017) 260 (in 2017) 271 (in 2018) 268 (in 2018) De gemiddelde WOZ-waarde van 

woningen x € 1.000.

Nieuw gebouwde woningen 14 (in 2016) 8,2 (in 2016) Het aantal nieuwbouwwoningen, per 

1.000 woningen.

Demografische druk 68,8% (in 2018) 78,5% (in 2018) 70,9% (in 2019) 79% (in 2019) De som van het aantal personen van 0-

20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding 

tot de personen van 20-65 jaar.

Gemeentelijke woonlasten 

eenpersoonshuishouden

540 (in 2018) 690 (in 2018) 547 (in 2019) 708 (in 2019) Het gemiddelde totaalbedrag in euro's 

per jaar dat een 

éénpersoonshuishouden betaalt aan 

woonlasten.

Gemeentelijke woonlasten 

meerpersoonshuishouden

752 (in 2018) 766 (in 2018) 762 (in 2019) 784 (in 2019) Het gemiddelde totaalbedrag in euro's 

per jaar dat een 

meerpersoonshuishouden betaalt aan 

woonlasten.

Begroting 2019

Gegevens 2018 niet beschikbaar

Begroting 2020

Rekening 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Saldo Saldo Lasten Baten Saldo Saldo Saldo Saldo

Saldo per product

8.1 Ruimtelijke ordening -1.127 -601 -1.162 180 -982 -913 -727 -742

8.2 Grondexploitatie -337 -55 -5.513 5.474 -39 -43 -47 -61

8.3 Wonen en bouw en 201 -21 -372 367 -5 -51 -52 -54

Saldo programma -1.263 -677 -7.047 6.021 -1.026 -1.007 -826 -857

VHROSV Begroting 2020

Bedragen x € 1.000

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

Saldo per kostensoort

1.1 Salarissen en sociale lasten -739 -756 -772 -790

2.1 Belastingen -2 -2 -2 -2

3.1 Grond -113 0 0 0

3.2 Duurzame goederen -631 -642 -764 -110

3.5.1 Ingeleend personeel (inhuur) -6

3.8 Overige goederen en diensten -644 -545 -360 -307

4.3.3 Bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling -376 -367 -366 -367

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

7.3 Afschrijvingen -6 -6 -6 -6

7.4 Toegerekende reële en bespaarde rente -19 4 -2 -2

7.5 Overige verrekeningen -4.506 -532 -591 -39

3.1 Grond 5.250 567 777 0

3.6 Huren 7 7 7 7

3.7 Leges en andere rechten 540 492 493 495

3.8 Overige goederen en diensten 87 44 66 0

7.5 Overige verrekeningen 137 734 699 269

Totaal Lasten / Baten -7.047 6.021 -2.851 1.844 -2.868 2.042 -1.628 771

Saldo programma -1.026 -1.007 -826 -857

VHROSV Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

Bedragen x € 1.000
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Bijlage 1. Verschillenanalyse       
             

 
1) Ook zonder vorming van het participatiebedrijf KempenPlus hadden we te maken gekregen met 

extra kosten tot een bedrag in 2020 van € 485.000. Onder verwijzing naar voorstel voor de 
raadsvergadering van 12 maart 2019 vatten wij samen: 

- € 257.750: verplichte raming aandeel geraamde exploitatietekorten WVK-groep. Deze werden 
voorheen gedekt uit reserves van de WVK-groep, maar die constructie kon niet meer rekenen 
op goedkeuring van de provincie omdat op deze wijze structurele tekorten door de WVK 
werden gedekt met incidentele middelen. 

- € 37.914: aandeel Reusel-De Mierden in de kosten van 4 extra Fte bij ISD de Kempen i.v.m. 
toegenomen klantaantallen. 

- € 115.687: aandeel Reusel-De Mierden in kosten bestuursopdracht Participatiewet. Zonder P-
bedrijf zou de ISD de betreffende kosten ook structureel gemaakt hebben. 

- € 73.649: Voorheen werden de kosten van het werkgeversservicepunt en van Kansactief De 
Kempen gedekt vanuit de reserves van de WVK-groep. Om dezelfde reden als bij de 
geraamde exploitatietekorten van de WVK-groep, kwam dit neer op het dekken van 
structurele lasten met incidentele middelen, hetgeen niet toegestaan is. 

 

2) De programmakosten van de ISD stijgen op basis van de 2e Marap 2019 met € 184.000. Dit is als 
volgt te specificeren: 

- Kosten uitkeringen (op basis actuele aantallen gerechtigden) € 96.000 

- Kosten bijzondere bijstand/minimabeleid -/- € 20.000 

- Kosten huishoudelijke verzorging en HOB € 45.000 

- Kosten Wmo-begeleiding € 81.000  

- Eigen bijdragen CAK -/- € 18.000  

             

Structureel saldo volgens Raadsinformatienota effecten meicirculaire € 482.000 
Structureel saldo volgens begroting € 39.000 

Verschil € -443.000 

   
Wijzigingen  nieuw beleid t.o.v. perspectiefnota  € -12.000 
Begrotingen KempenPlus en GRSK 1) € -405.000 
Septembercirculaire gemeentefonds € 130.000 
Stijging programmakosten ISD 2) € -184.000 
Kosten groenonderhoud a.g.v. areaaluitbreiding en prijsontwikkeling € -76.000 
Kosten gebouwenonderhoud a.g.v. doorrekening  nieuw beheerplan € -240.000 
Doorgevoerde bezuinigingen (incl. aanpassingen nieuw beleid) 3)  € 102.000 
Exploitatiekosten GVVP-modules 3) €  57.000 
(Kapitaal)lasten 2020 de Kei 3) € 87.000 
Verwijderen afvalbakken € 10.000 
Gewijzigde financieringssystematiek bibliotheek € 23.000 
Vermindering woonbegeleiding fratershuis € 10.000 
Vervallen kosten Kempengriffier € 8.000 
Vermindering opleidingskosten € 10.000 
Hogere kosten ODZOB € -40.000 
Lagere uitkering BUIG (uitkeringen) € -80.000 
Bestrijding eikenprocessierups € -20.000 
Verhoging OZB 4) € 258.000 
Meer uren toegerekend aan exploitatie 5) €  -120.000 
Vermindering diverse kleinere budgetten € 39.000 

Totaal € -443.000 
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3) In zowel de reguliere exploitatie (vooral de onderhoudskosten groen en gebouwen) als in nieuw 
beleid zijn gaandeweg keuzes gemaakt, welke kostenverhogend werken. Daardoor waren toch 
bezuinigingen nodig. Een samenvatting: 

- Ophoging extra budget De Kei met ingang van 2021 met € 50.000. Wij gaan ervan uit dat na 
de keuze van de voorkeursvariant en de doorrekening daarvan de bouw pas in 2021 zal 
starten, waardoor de lasten opschuiven met uitzondering van een gedeelte voor de verdere 
voorbereidingskosten. 

- Voor de accommodatie van atletiekvereniging AVR hebben wij een extra last opgenomen van 
€ 14.000 ten behoeve van onderhoud en vervanging. Daar staat een eenmalige investering 
onder aftrek van subsidie tegenover van circa € 289.500. 

- Een deel van de bezuinigingen, welke in het voorjaar al waren voorbereid, hebben wij nu 
doorgevoerd in deze begroting, waaronder delen van GVVP-modules. Met name ten aanzien 
van het beperken van zwaar verkeer in de kernen gaan wij er nu vanuit dat de maatregelen 
om de kernen onaantrekkelijk te maken voor zwaar verkeer volgens plan doorgang vinden. 
Echter de maatregelen om alternatieve routes beter geschikt te maken voor zwaar verkeer 
pakken we samen met regulier onderhoud op. 
Ook ten aanzien van openbaar vervoer zal onze extra inzet minder worden. Wij blijven dus 
proberen om het openbaar vervoer te verbeteren, maar zetten daar vooralsnog geen extra 
middelen voor in.  
En evenzo is extra budget voor de aanleg van openbare laadpalen voor elektrische auto’s 
vooralsnog bezuinigd. 

- De kosten voor het aandeel van de gemeente Reusel-De Mierden in de planstudie en 
maatregelen aan de N284 tussen Reusel en Hapert zullen wij niet afschrijven maar in 6 
termijnen van € 70.000 (totaal € 420.000) dekken vanuit de algemene reserve. Deze 
werkwijze is verdedigbaar en toegestaan omdat het voornamelijk gaat om een weg van de 
provincie, zodat afschrijving niet verplicht is omdat wij niet zelf voor vervanging hoeven te 
zorgen. Hierdoor is conform de gewijzigde regelgeving sprake van een incidentele last 
gedurende 6 jaren. 

- De kosten van de bereikbaarheidsagenda (10 jaren à € 30.000) zullen wij ook dekken uit de 
algemene reserve, waardoor deze kosten uit de structurele lasten wegvallen. Dit is mogelijk 
op basis van een nieuwe notitie ten aanzien van incidentele en structurele lasten van de 
commissie Bbv, welke kort gezegd toestaat dat lasten als incidenteel mogen worden gezien 
als deze naar hun aard tijdelijk van karakter zijn (voorheen was dit beperkt tot een termijn van 
4 jaren).  

 
4) In de voorliggende begroting is gerekend met een verhoging van de OZB met 10% bovenop de 

inflatiecorrectie van 1,5%. De extra opbrengst is structureel € 258.000. 
 

5) De grondexploitatieplannen bevinden zich voor een belangrijk deel in een afrondende fase of in 
een fase waarin het merendeel van het werk in verband met grondverwerving, bouw- en bouwrijp 
maken is geschied. Daarmee worden minder ambtelijke uren besteed aan de grondexploitaties. 
Die uren worden nu op andere taakgebieden ingezet. De uren die aan de grondexploitaties 
worden besteed hebben, net als andere kosten en opbrengsten inzake grondexploitaties, geen 
effect op de begroting omdat deze leiden tot een mutatie op de boekwaarde van de 
grondexploitaties (balanspost “voorraden”). Nu er meer uren aan andere producten worden 
besteed, is er sprake van een negatief effect op het begrotingsresultaat.  
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Bijlage 2. Nieuw beleid en vervangingsinvesteringen 2020-2023 
 

 
 
 
 
 
 

NIEUW BELEID 2020-2023 rente 0,50%

nr. taak- 

veld

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

chr

srt Invest. 

2020

Last 2020 Invest. 

2021

Last 2021 Invest. 

2022

Last 2022 Invest. 

2023

Last 2023

Wettelijke plicht / rijksbeleid

1 0.6 Omzetting STUF TAX in XML berichtenverkeer 1 s expl 11.000 11.000 11.000 11.000

1 0.6 Omzetting STUF TAX in XML berichtenverkeer 1 s 6 lin 13.000 2.232 2.232 2.232 2.232

2 0.6 Project w aarderen op basis van gebruiksoppervlakte voor WOZ 1 i expl 25.000

3 6.8 Implementatie Wet verplichte GGZ (Wvgz) 1 i expl 10.000

3 6.8 Vergoeding Rijk in verband met implementatie Wvgz 1 i expl -10.000

4 6.8 Aanpak personen met verw ard gedrag 1 s expl 15.000 15.000 15.000 15.000

5 7.4 Regionaal meetnet luchtkw aliteit en geluid 1 i expl 15.000 15.000 15.000 15.000

Totaal Wettelijke plicht / rijksbeleid 13.000 68.232 0 43.232 0 43.232 0 43.232

- waarvan structurele lasten 28.232 28.232 28.232 28.232

- waarvan incidentele lasten 40.000 15.000 15.000 15.000

Vervangingsinvesteringen

6 0.4 Materieel buitendienst x 2 s 10 lin 90.400 9.492 9.492 9.492 9.492

7 2.1 Rehabilitatiekrediet w egen 2020 x 2 s 40 lin 950.000 28.500 28.500 28.500 28.500

7 2.1 Rehabilitatiekrediet w egen 2021 x 2 s 40 lin 950.000 28.500 28.500 28.500

7 2.1 Rehabilitatiekrediet w egen 2022 x 2 s 40 lin 950.000 28.500 28.500

7 2.1 Rehabilitatiekrediet w egen 2023 x 2 s 40 lin 950.000 28.500

8 2.1 Vervanging civiele kunstw erken x 2 s 40 lin p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

9 6.1 De Kei Reusel x 2 s 40 lin p.m. 10.000 p.m. 150.000 p.m. 150.000 p.m. 150.000

10 7.2 Dekking rioolheff ing nrs 11 conform VGRP 2018-2021 x 2 s expl -16.674 -33.349 -50.023 -65.447

10 7.2 Vervangingen riolering 2020 cf VGRP 2018-2021 x 2 s 50 lin 616.972 15.424 15.424 15.424 15.424

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

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

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

10 7.2 Regionale KRW maatregelen (2018 t/m 2022) x 2 s 50 lin 50.000 1.250 1.250 1.250 1.250

10 7.2 Regionale KRW maatregelen (2018 t/m 2022) x 2 s 50 lin 50.000 1.250 1.250 1.250

10 7.2 Regionale KRW maatregelen (2018 t/m 2022) x 2 s 50 lin 50.000 1.250 1.250

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

12 0.4 Vervanging Mobile Thin Clients (MTC's) 2 s 4 lin 14.400 3.672 9.600 6.120 6.120 6.120

13 0.4 Vervangen netw erkkabels tbv nieuw e telefonie-oplossing 2 s 15 lin 7.850 563 563 563 563

14 2.1 Vervanging openbare verlichting door LED verlichting 2020 (armaturen) x 4 s 20 lin 63.000 3.465 3.465 3.465 3.465

14 2.1 Vervanging openbare verlichting door LED verlichting 2020 (masten) x 4 s 40 lin 77.000 2.310 2.310 2.310 2.310

Totaal Vervangingsinvesteringen 1.869.622 58.002 1.641.572 231.524 1.616.972 260.024 1.566.972 288.525

- waarvan structurele lasten 58.002 231.524 260.024 288.525

- waarvan incidentele lasten 0 0 0 0

Investering ten behoeve van de bedrijfsvoering

15 0.4 2e stap digitaliseringsproject x 3 s 6 lin 50.000 8.583 50.000 17.166 17.166

16 0.4 Rural data center de Kempen 2020 3 i expl 20.000

17 0.6 Toeristenbelasting controle exploitanten 3 i expl 7.000

18 5.7 Schouw  ten behoeve van groenplan 3 i expl 7.000

Totaal Investeringen ten behoeve van de bedrijfsvoering 0 27.000 50.000 15.583 50.000 17.166 0 17.166

- waarvan structurele lasten 0 8.583 17.166 17.166

- waarvan incidentele lasten 27.000 7.000 0 0

Prioriteit raad

19 2.1 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2019 x 4 s 40 lin 147.500 4.425 4.425 4.425 4.425

19 2.1 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2020 x 4 s 40 lin 516.250 15.488 15.488 15.488 15.488

19 2.1 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2021 x 4 s 40 lin 507.250 15.218 15.218 15.218

19 2.1 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2022 x 4 s 40 lin 497.250 14.918 14.918

19 2.1 Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2023 x 4 s 40 lin 497.250 14.918

20 2.1 Onderzoek haalbaarheid f ietsverbindingen x 4 i expl 25.000

21 3.4 Wandelpanelen x 4 i expl 10.000

22 5.7 Dorpspleinen x 4 s 40 lin p.m. p.m. p.m. p.m.

Totaal Prioriteit raad 663.750 54.913 507.250 35.130 497.250 50.048 497.250 64.965

- waarvan structurele lasten 19.913 35.130 50.048 64.965

- waarvan incidentele lasten 35.000 0 0 0

Overige wensen

23 2.1 Planstudie + uitvoer N284 x 5 s 40 lin 70.000 70.000 70.000 70.000

23 2.1 Planstudie + uitvoer N284 (dekking uit algemene reserve) 5 s -70.000 -70.000 -70.000 -70.000

24 5.2 Kunststofbaan en faciliteiten atletiek x 5 s expl 14.000 14.000 14.000 14.000

25 4.3 Aanpak laaggeletterdheid x 5 s expl 15.000 15.000 15.000 15.000

26 2.1 Nieuw e aansluiting N284 en opw aardering infrastructuur Kleine Hoeven richting Hallenstraat 5 i expl 99.850

26 2.1 Nieuw e aansluiting N284 en opw aardering infrastructuur Kleine Hoeven richting Hallenstraat 5 i expl -50.000

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

27 5.1 Lokaal/regionaal sportakkoord 5 i expl 15.000

27 5.1 Lokaal/regionaal sportakkoord (subsidie) 5 i expl -15.000

28 7.4 Regionaal Operationeel Kader milieu 5 s expl 22.000 22.000 22.000

29 0.4 Onderzoek GRSK 5 i expl 10.000

Totaal Overige wensen 0 88.850 500.000 66.000 0 66.000 0 66.000

- waarvan structurele lasten 29.000 66.000 66.000 66.000

- waarvan incidentele lasten 59.850 0 0 0

TOTAAL GENERAAL 2.546.372 296.996 2.698.822 391.469 2.164.222 436.470 2.064.222 479.888

waarvan STRUCTURELE lasten 135.146 369.469 421.470 464.888

waarvan INCIDENTELE lasten 161.850 22.000 15.000 15.000

*B = Al opgenomen in begroting 2019-2022. * Categorieën: 1 = wettelijke plicht/rijksbeleid; 2 = vervangingsinvestering; 3 = investering tbv bedrijfsvoering; 4 = prioriteit raad; 5 = overige wensen



 
93 

Toelichting nieuw beleid & vervangingsinvesteringen 2020-2023 
 
1. Omzetting berichtenverkeer (kadaster, WOZ, BAG) van STUF-TAX in XML (€ 11.000 structureel 

vanaf 2020 en een investering van € 13.000 in 2020) 
De gemeente moet, in verband met haar wettelijke taak, gegevens uitleveren aan externe 
dienstverleners, waaronder het taxatiebureau. Te denken valt bijvoorbeeld aan: kadastrale 
wijzigingen, nieuwe/afgevoerde objecten, marktgegevens, subjectgegevens, wijzigingen 
objectonderdelen en getaxeerde WOZ-waarden.   
Op dit moment worden deze gegevens tussen de gemeente (Civision belastingen) en het externe 
taxatiebureau TOG Nederland B.V. geleverd middels een periodiek Standaard 
uitwisselingsformaat (STUF-TAX). Voor sommige onderzoeken vraagt ook de Waarderingskamer 
bestanden op bij de gemeente. Dit betreffen tot op heden meestal ook STUF-TAX bestanden.  
 
Het gebruik van STUF-TAX wordt in de nabije toekomst niet meer ondersteund. Met XML-
berichtenverkeer kan beter voldaan worden aan de eisen van informatiebeveiliging. Ook sluit dit 
XML-berichtenverkeer beter aan bij de huidige structuur van informatievoorziening, gebaseerd op 
diverse basisregistraties. Daarnaast ontvangt de Waarderingskamer haar gegevens graag 
voortaan via XML berichtenverkeer. Ook de stroomlijn viewer wordt gevoed via STUF-TAX 
uitwisseling. 
Zowel in de belastingapplicatie Civision belastingen als bij het taxatiepakket VRIS van TOG 
Nederland zullen aanpassingen verricht moeten worden. Eenmalig vindt de inrichting en 
implementatie van de koppeling plaats. Daarnaast zijn er jaarlijkse kosten voor licentie en 
onderhoud. 
 

2. Project waarderen op basis van gebruiksoppervlakte voor WOZ (€ 25.000 incidenteel in 2020) 
De Waarderingskamer heeft geëist dat vanaf 2022 de WOZ verplicht moet taxeren op basis van 
de gebruiksoppervlakte. Tot op heden gebeurde dit op basis van de m³ inhoud. Wij zijn begonnen 
aan het project met de rij- en hoekwoningen. Uit de ervaringen tot nu toe blijkt dat dit project leidt 
tot een complete bestandsoptimalisatie en veel meer werk tot gevolg heeft dan oorspronkelijk 
was ingeschat. Om dit project tijdig afgerond te hebben, moet er extra ingehuurd worden. Op 
basis van de huidige ervaring schatten wij in dat voor 2020 € 25.000 extra nodig is. Dit project is 
mede noodzakelijk om op termijn over te kunnen schakelen naar een integrale 
objectenregistratie. Indien het project niet voor 2022 gereed is, kan dit tot gevolg hebben dat de 
Waarderingskamer geen toestemming geeft om te beschikken. In dat geval kunnen er geen OZB 
aanslagen opgelegd worden. 

 
3. Wet verplichte GGZ (Wvggz) (€ 10.000 incidenteel in 2020 met dekking vanuit middelen Rijk) 

De Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) gaat in op 1 januari 2020. Deze wet 
regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een 
belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan 
worden. Dit betekent dat de gemeente een grotere rol krijgt in de preventieve sfeer rond 
psychische problematiek. Aangezien veel veiligheidsgerelateerde incidenten een psychische dan 
wel verslavingsachtergrond kennen, zal vanuit de samenwerking zorg-veiligheid de wet worden 
geïmplementeerd. Omdat nog niet bekend is hoe de wet geïmplementeerd wordt, worden hier 
vooraf kosten voor geraamd. Wanneer de wet eenmaal geïmplementeerd is, zal dit onderdeel 
uitmaken van het plan verwarde personen en zullen eventuele kosten ook hierin worden 
meegenomen. 

 
4. Plan van aanpak rond personen met verward gedrag (structureel € 15.000 vanaf 2020) 

Vanaf 1 januari 2020 zal het plan van aanpak rond verwarde personen in werking zijn. 
Momenteel wordt het plan opgesteld. Het doel van het plan is dat voor iedereen met psychische 
problematiek een sluitende aanpak komt. Ook zal inzet zijn voor vroegsignalering en preventie. 
Het onderliggende doel is dat hiermee overlast en/of gevaarzettingen voor de samenleving 
worden verminderd. Vanuit de samenwerking zorg-veiligheid zullen in het plan maatregelen 
worden opgenomen. 

 
5. Regionaal meetnet Luchtkwaliteit en Geluid (incidenteel 2020 t/m 2023 € 15.000) 

Vanaf 2021 legt de Omgevingswet het bevoegd gezag de verplichting op om de kwaliteit van de 
leefomgeving te monitoren. In regionaal verband wordt hierop geanticipeerd door de realisatie 
van een meetnet. Gestart wordt met het meten van de luchtkwaliteit, later aangevuld met geluid. 
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De luchtkwaliteit/geluid wordt gemeten in het stedelijk (onder andere 
bedrijventerreinen/infrastructuur), het landelijk gebied (veehouderij) en rondom Eindhoven airport. 
De looptijd is vijf jaar. De kosten zijn gebaseerd op het in gebruik hebben van  twee meetpalen. 
Eventueel kunnen extra meetpalen aangeschaft worden (meerkosten € 7.500/per meetpaal/per 
jaar). Er moet vanaf 2021 een verplichte monitoring van de omgevingskwaliteit plaatsvinden. Een 
regionaal dekkend meetnet levert veel meer informatie over de kwaliteit van de leefomgeving. De 
kennisinstellingen (RIVM/TNO ed.) maar ook de Provincie, ODZOB zijn deelnemer in het project 
en leveren ook een financiële bijdrage. Het zelfstandig opzetten van een lokaal meetnet is vanuit 
technisch en financieel oogpunt niet gewenst.  
 

6. Materieel buitendienst (investering € 90.400 in 2020) 
Aanvankelijk zouden in 2016 keuzes gemaakt worden, specifiek gericht op de buitendienst ten 
aanzien van taken, bemensing en materieel. Dit naar aanleiding van een rapportage van een 
aantal jaren geleden. Aanpassingen in taken, bemensing en materieel raakt de gehele 
organisatie, omdat de wereld om ons heen niet stil staat. Derhalve zullen dergelijke 
aanpassingen integraal en organisatiebreed opgepakt worden en niet alleen expliciet voor de 
buitendienst. Door de vervangingsinvesteringen toch op deze wijze te ramen, wordt de ruimte 
voor kapitaallasten in elk geval vastgelegd. Overig materieel dat vervangen dient te worden was 
niet eerder geraamd, dat heeft negatieve financiële consequenties deze zijn verderop in deze lijst 
opgenomen. 
 

7. Rehabilitatiekrediet wegen (jaarlijks investering van € 950.000) 
Het krediet (investering) rehabilitaties wegen is een krediet voor het uitvoeren van rehabilitaties 
en reconstructies van wegen, vernieuwen van voetpaden/fietspaden e.d.. Hierbij wordt de gehele 
verhardingsconstructie (inclusief fundering) opgebroken en geheel opnieuw opgebouwd met 
nieuwe materialen. Optioneel kan worden gekozen de weg bij een rehabilitatie her in te richten; er 
wordt dan gesproken over een reconstructie. 
Aan de hand van de kwaliteitsgegevens uit de inspectie en de gestelde kwaliteitsnorm is de 
kapitaalbehoefte wegonderhoud voor de periode 2018-2027 berekend. Hierin zijn naast de 
rehabilitatie van de weg en eventuele herinrichting bij het einde van de levensduur van de weg 
ook de onderhoudsmomenten voor klein onderhoud en groot onderhoud conform het CROW 
beschreven.  
De kapitaalbehoefte voor rehabilitaties in de periode 2018-2027 is gemaakt op basis van de 
visuele risico-gestuurde inspectie, de maatregeltoets en de leeftijd van de verhardingen. Hierbij is 
rekening gehouden met de kwaliteitsafname van de wegen in de loop van deze periode en 
onderhoud op basis van een sober kwaliteitsniveau.  
Het budget rehabilitaties wegen dient conform Bbv-regelgeving te worden ingericht als 
investering met een afschrijvingstermijn die niet groter is dan de gebruiksduur.  
 

8. Vervanging civiele kunstwerken (investering p.m. vanaf 2020) 
Voor de bruggen en duikers in de gemeente worden periodiek inspecties uitgevoerd. De 
verwachting is dat daar investeringsnoodzaken uit voort zullen vloeien. De hoogte daarvan is op 
dit moment echter niet in te schatten, zodat wij nu volstaan met p.m.-ramingen.  
 

9. De Kei Reusel (investering p.m., kapitaallast € 10.000 in 2020 en vanaf 2021 € 150.000) 
Voor De Kei maakt de raad nog in 2019 een keuze voor een voorkeursvariant. Afhankelijk 
daarvan wordt één variant nader uitgewerkt en daarna zal de exacte investering pas bekend zijn. 
In een nieuwbouwvariant wordt afgeschreven in 40 jaren, terwijl de afschrijvingstermijn voor een 
renovatievariant op 30 jaren wordt gesteld. Omdat bij de verdere uitwerking tal van ambitiekeuzes 
mogelijk zijn, gaan wij vooralsnog uit van een maximale extra (kapitaal)last van € 150.000 per 
jaar. In de verdere uitwerking moet dit een taakstellend bedrag zijn.  
 

10. Diverse investeringen riolering conform het VGRP 
Op basis van het vastgestelde VGRP staan een aantal investeringen gepland. Gemakshalve 
volstaan wij hier met een opsomming per jaar. Voor zover de omschrijvingen niet voor zichzelf 
spreken, verwijzen wij voor een nadere toelichting naar het VGRP. De komende investeringen 
staan voor de periode 2020-2023 gepland.  
2020: 

• Vervanging riolering 2020 (€ 616.972) 

• Regionale KRW maatregelen (€ 50.000) 
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2021: 

• Vervanging riolering 2021 (€ 616.972) 

• Regionale KRW maatregelen (€ 50.000) 
2022: 

• Vervanging riolering 2022 (€ 616.972) 

• Regionale KRW maatregelen (€ 50.000) 
2023: 

• Vervanging riolering 2023 (€ 616.972) 
De lasten van deze investeringen worden conform het in december 2016 vastgestelde VGRP 
gedekt uit de rioolheffing. 
 

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

12. Vervanging Mobile Thin Clients (investering € 14.400 in 2020 en € 9.600 in 2021) 
De huidige MTC's (Mobile Thin Clients) moeten, gelet op hun technische levensduur, vervangen 
worden. Deze worden niet allemaal in één keer vervangen, want dit is afhankelijk van het jaar 
waarin ze aangeschaft zijn. In totaal gaat het om 28 MTC’s, waarvan er eerst 16 zullen worden 
vervangen en later nog eens 12. Voor de eerste 16 MTC's zal ook het dockingstation vernieuwd 
moeten worden. Als de MTC’s niet tijdig vervangen worden, is het risico op storingen of uitval 
apparaten groter. Alternatief is dat de werkplek van de medewerkers met een MTC weer 
gewijzigd wordt in een ‘gewone’ werkplek met een TC (Thin Client). Dan zijn medewerkers met 
betrekking tot hun werkplek echter weer minder flexibel en mobiel.   

 
13. Vervangen netwerkkabels (investering € 7.850 in 2020) 

Voor de nieuwe telefonie-oplossing is het noodzakelijk dat er in het gemeentehuis nieuwe 
netwerkkabels worden gelegd voor de vaste toestellen. Daarnaast moet de bekabeling op de 
gemeentewerf worden vernieuwd. Als de bekabeling niet wordt vernieuwd is het waarschijnlijk dat 
het huidige netwerk de nieuwe telefonie-oplossing niet aankan. Ook het netwerk op de werf kan 
mogelijk omvallen als deze niet tijdig wordt vernieuwd. 
 

14. Vervanging openbare verlichting door LED (investering € 140.000 in 2020) 
De raad heeft in de vergadering van 22 mei 2018 ingestemd met het beleidsplan Openbare 
Verlichting 2018-2030. De uit dit beleidsplan voortvloeiende investeringen in masten en 
armaturen zijn opgenomen in deze lijst nieuw beleid.  
 

15. 2e stap digitaliseringsproject (investering van € 50.000 in 2021 en € 50.000 in 2022) 
Om onze inwoners beter van dienst te zijn is het wenselijk dat alle gegevens samen komen in 
een zaaksysteem, zodat medewerkers onze inwoners meteen kunnen helpen. De kosten van een 
zaaksysteem zoals bijvoorbeeld Oirschot heeft ingericht zijn circa € 400.000. Echter, er worden 
op dit moment door diverse grotere gemeente eigen zaaksystemen ontwikkeld met kleinere 
software developers welke ze beschikbaar stellen voor anderen, waardoor we met een minder 
groot budget toch de dienstverlening kunnen optimaliseren. 
 

16. Rural data center de Kempen 2020 (€ 20.000 incidenteel in 2020)  
Bekostiging van het aandeel van gemeente Reusel-De Mierden voor de bedrijfsvoering van het 
Rural Data Center. Dit zijn de kosten voor huisvesting, ICT, ingehuurd personeel, communicatie 
en een post onvoorzien. De colleges van de vijf Kempengemeenten hebben op 2 april 2019 het 
programmaplan van het RDC voor 2019-2020 vastgesteld en (in ieder geval) voor twee jaar het 
contract met het CBS verlengd. Deze kosten moeten (gezamenlijk) gedragen worden. 
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17. Toeristenbelasting controle exploitanten (€ 7.000 incidenteel in 2021) 
Om te borgen dat de aangiftes toeristenbelasting correct en volledig worden ingevuld is het 
wenselijk om de aangiften periodiek te controleren. Hiervoor hebben we in 2014 en 2015 
controles laten uitvoeren door ANG. Dit heeft toen geleid tot een hogere opbrengst van de 
toeristenbelasting. Na 5 jaar is het weer gewenst om nieuwe controles uit te voeren, mede gezien 
het feit dat een groot vakantiepark overgegaan is naar een nieuwe exploitant. 

 
18. Schouw ten behoeve van groenplan (€ 7.000 incidenteel in 2020) 

Ten behoeve van de opstelling van een nieuw beheerplan groen moet een goede inventarisatie 
plaatsvinden van het groenareaal. Daarvoor is een schouw nodig, welke € 12.000 zal kosten. 
Voor een bedrag van € 5.000 kan ene beroep gedaan worden op budgetten uit 2019.  

 
19. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2020 t/m 2023 (jaarlijkse investeringsbedragen) 

Het GVVP Reusel-De Mierden kent een flexibele, modulaire opbouw. De verkeersvisie krijgt een 
doorvertaling in acht modules, waarin het beleid is uitgewerkt. Per module is beschreven wat de 
gemeente Reusel-De Mierden met het verkeersbeleid wil bereiken. Om dit mogelijk te maken, zijn 
ook maatregelen benoemd. Deze zijn in module 9 samengevat. De acties en maatregelen die als 
eerste genoemd zijn, hebben het grootste effect en/of moeten als eerste worden opgepakt om 
resultaten mogelijk te maken. De volgorde van de modules bepaalt daarbij de volgorde van de 
maatregelen. Door de modulaire opbouw is het eenvoudiger om te schuiven in de uitvoering van 
de maatregelen/acties per thema (module). 

 
20. Onderzoek haalbaarheid fietsverbindingen (€ 25.000 incidenteel in 2020) 

In het coalitieakkoord is de wens aangegeven voor fietsverbindingen in Sleutelstraat/Weijereind 
en Leijenstraat. Voordat dit daadwerkelijk wordt aangelegd moet eerst de haalbaarheid worden 
onderzocht. 
 

21. Wandelpanelen (€ 10.000 incidenteel in 2020) 
De wandelroutes in Reusel-De Mierden worden om de zoveel tijd verlegd of aangepast. In 
verband met verkeer, nieuwe horeca in het buitengebied of vanwege meer/minder gebruik. De 
wandelpanelen zijn deels in mindere staat en deels verouderd. Het budget is nodig om de 
panelen te vervangen. 
 

22. Dorpspleinen (p.m.) 
Vanwege de wens om de dorpspleinen fraaier te maken met bloemen c.q. meer groen zal nog 
een traject met verschillende belanghebbenden doorlopen worden om tot een goed ontwerp te 
komen. Wanneer de ontwerpen definitief zijn zal de p.m. ook ingevuld kunnen worden. 
 

23. Planstudie N284 (investering van € 70.000 in 2020 t/m 2024 dekking algemene reserve) 
Het betreft een aanpassing van de infrastructuur op nieuwe wijze, waarvoor nog geen middelen 
beschikbaar zijn gesteld. Er is nu een inschatting gemaakt, maar uit de planstudie zal blijken 
welke exacte investering noodzakelijk is en welke component daarvan wel/geen onderdeel is van 
onderhoud. Totale geschatte investering voor Reusel-De Mierden is € 420.000, verdeeld over zes 
jaren (2019 t/m 2024).   
 

24. Kunststofbaan en faciliteiten atletiekaccommodatie AVR (lasten structureel € 14.000) 
Voor de investering gaan we op dit moment uit van een investering van circa € 579.000. Daarop 
is een subsidie mogelijk van 50% vanuit Brainport Regio Eindhoven, zodat per saldo circa 
€ 289.500 geïnvesteerd moet worden. De vervanging wordt geregeld via Stibex, die daarvoor een 
hogere bijdrage zal ontvangen. AVR zal een hogere bijdrage gaan betalen. 
Het geheel is nog niet volledig uitgewerkt, maar op dit  moment gaan wij ervan uit dat we de 
investering in één keer dekken uit de algemene reserve (we vervangen niet zelf, dus we hoeven 
niet af te schrijven). Voor het saldo van de extra bijdrage aan Stibex voor onderhoud en 
vervanging en de extra bijdrage vanuit AVR gaan wij taakstellend uit van een structurele last van 
€ 14.000.  

 
25. Aanpak laaggeletterdheid (€ 15.000 structureel vanaf 2020) 

De gemeente Reusel heeft net als Eersel, Bladel en Bergeijk in september 2017 het convenant 
‘versterking basisvaardigheden Kempengemeenten’ ondertekend. Hiermee willen de gemeenten 
de verbetering van de basisvaardigheden structureel en duurzaam verankeren. Vanuit onze 
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gemeente is destijds aangegeven dat we eerst concreet naar het Digitaalhuis in Bergeijk willen 
kijken en afwachten hoe dat loopt. Dat loopt inmiddels en er zijn diverse gesprekken geweest om 
in de andere gemeenten ook de aanpak van laaggeletterdheid vorm te geven. Om dit in Reusel-
De Mierden voor elkaar te krijgen is er structureel geld nodig. In 2019 zouden we hier ook al mee 
aan de slag kunnen, maar moeten we hier afspraken over maken met Eersel, Bladel en wellicht 
Bergeijk. Hoe dit onderwerp concreet wordt aangepakt of ingericht is nu nog niet duidelijk. 

 
26. Nieuwe aansluiting N284 en opwaardering infrastructuur Kleine Hoeven richting Hallenstraat 

(buiten bestemmingsplan Kleine Hoeven) (€ 99.850 incidenteel in 2020, € 50.000 incidentele 
dekking in 2020 en een investering van € 500.000 in 2021) 
Dit krediet is nodig voor de opwaardering van de weg de Kleine Hoeven tussen bedrijventerrein 
Kleine Hoeven en bedrijventerrein de Sleutel en de realisatie van een extra aansluiting op de 
N284. Het betreft wijziging bestemmingsplan vanwege wegverbreding, grondverwerving en de 
extra aansluiting op de N284 en infrastructurele opwaardering van het wegprofiel. Het betreft het 
tracé buiten het bestemmingsplan en grondexploitatie bedrijventerrein Kleine Hoeven. De extra 
aansluiting op de N284 is een gezamenlijk project van gemeente Reusel-De Mierden en 
gemeente Bladel, waarbij Bladel ook investeert. De exacte verdeelsleutel is nog niet bekend en is 
ook afhankelijk van de bijdrage van de Provincie. Opwaardering van het bestaande wegtracé van 
de Kleine Hoeven is een project van alleen onze gemeente en is deels gedekt door bestaand 
krediet (vervanging wegen). De projectomvang is groter, maar waarschijnlijk wordt de aansluiting 
op de N284 meegenomen in het project N284 indien daarmee wordt ingestemd door de 
stuurgroep. Als het krediet niet wordt toegekend kan niet gestart worden met de voorbereiding 
van het bestemmingsplan.  

 
27. Lokaal/regionaal sportakkoord (p.m. vanaf 2020) 

Het lokaal/regionaal sportakkoord komt tot stand in samenspraak met diverse partijen uit sport, 
zorg en eventuele andere betrokkenen op het gebied van sport. De gemeente is gesprekspartner 
en een van de actoren zoals iedere andere partij. Gemeente krijgt hiervoor middelen van het Rijk 
als we hiervoor inschrijven (moet rond november). Zowel voor het opstellen van het akkoord (via 
een formateur) als voor de uitvoering is geld van het Rijk beschikbaar. De gemeente kost het 
geen geld, hooguit medewerking van medewerkers. 
 

28. Regionaal Operationeel Kader (ROK) (structureel € 22.000 vanaf 2021) 
Het Besluit omgevingsrecht (Bor) van 21 april 2017 bepaalt in artikel 7.2, lid 2 dat de 
bestuursorganen die deelnemen aan een omgevingsdienst onder andere gezamenlijk zorg 
moeten dragen voor een uniform regionaal uitvoeringsbeleid voor de taken waarvoor de 
omgevingsdienst aan de lat staat. Daarnaast dient elke bestuursorgaan volgens 7.2 lid 1 ook 
individueel uitvoeringsbeleid vast te stellen voor de taken die niet tot de wettelijke basistaken van 
de omgevingsdienst worden gerekend. De gemeenten die deelnemen aan de ODZOB zijn in 
2016 gestart met een regionaal project dat in Zuidoost Brabant moet leiden tot één regionaal 
uitvoeringsniveau voor het toezicht en handhaving op de Wabo-milieutaken. Elke gemeente is 
minimaal verplicht om de basistaken door de ODZOB uit te laten voeren. Wij adviseren om het 
totale pakket bij de ODZOB onder te blijven brengen. Het ROK budget komt bovenop het 
reguliere ODZOB-budget, met als ingangsdatum jaarschijf 2021 (zie B&W voorstel ROK 
BW19.0382). Als gekozen wordt om alleen de basistaken bij de ODZOB onder te brengen 
betekent dit dat er in het eigen uitvoeringsbeleid beleidsregels opgenomen moeten worden over 
het toezicht bij deze bedrijven. Tevens zal het toezicht bij deze bedrijven zelf uitgevoerd moeten 
worden. Hiermee wordt het zeker niet efficiënter en effectiever. Tevens stelt de 
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Kempengemeenten (GRSK) dat als de taak bij 
VTH weggelegd wordt, deze ook door vier gemeenten op een eenduidige wijze bij VTH 
weggelegd moet worden. Dit om te voorkomen dat VTH voor vier gemeenten aparte werkwijzen 
moet toepassen en daardoor zelf minder efficiënt kan werken. Daarbij is het gewenst het totale 
milieutoezicht op één plek te beleggen.   

 
29. Onderzoek GRSK (incidenteel € 10.000 in 2020) 

Nadat conclusies zijn getrokken naar aanleiding van de strategische agenda de Kempen moet 
bezien worden op welke wijze we het beste de taken kunnen uitvoeren, onder meer in de GRSK. 
Daartoe zal waarschijnlijk nader onderzoek nodig zijn.  
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Bijlage 3. Geprognosticeerde balans 
 

 

  

Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo

2020 2021 2022 2023

Vaste activa

Immateriële vaste activa 756 731 706 681

Materiële vaste activa 25.580 25.510 26.244 27.517

Financiële vaste activa 265 265 265 265

Totaal vaste activa 26.601 26.506 27.215 28.463

Vlottende activa

Voorraden 10.748 10.644 10.044 9.183

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 4.594 4.594 4.594 4.594

Liquide middelen 0 0 0 0

Overlopende activa 1.982 1.982 1.982 1.982

Totaal vlottende activa 17.324 17.220 16.620 15.759

TOTAAL GENERAAL ACTIVA 43.925 43.726 43.834 44.221

Ultimo Ultimo Ultimo Ultimo

2020 2021 2022 2023

Vaste passiva

Eigen vermogen

- algemene reserve (incl. saldo baten en lasten) 8.600 8.304 8.295 8.559

- bestemmingsreserves 6.369 6.368 6.367 6.366

Voorzieningen 3.668 3.765 3.884 4.007

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 19.569 19.569 19.569 19.569

Totaal vaste passiva 38.206 38.006 38.115 38.501

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 3.990 3.990 3.990 3.990

Overlopende passiva 1.730 1.730 1.730 1.730

Totaal vlottende passiva 5.720 5.720 5.720 5.720

TOTAAL GENERAAL PASSIVA 43.926 43.726 43.835 44.221

ACTIVA                                                                                        
(bedragen x € 1.000)

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

 
 
Toelichting incidentele baten en lasten: 
 
1. Bijdrage GRSK: 

Volgens de begroting 2020-2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Kempengemeenten 
bestaat de bijdrage van Reusel-De Mierden in 2020 en 2021 deels uit incidentele bedragen. Deze 
hebben wij eveneens als incidentele ramingen opgenomen.  

 
2. Kempenplus 

Bij de opzet van het participatiebedrijf KempenPlus is sprake van aanloopkosten welke in de jaren 
2020 t/m 2023 als incidenteel zijn opgenomen in de begroting 2020-2023 van KempenPlus. Deze 
zijn vertaald in gedeeltelijke incidentele bijdragen van de deelnemende gemeenten, welke wij als 
zodanig hebben overgenomen in onze begroting. 

  
3. Nieuw beleid incidenteel 

De lijst “nieuw beleid en vervangingsinvesteringen” (bijlage 2) kent incidentele en structurele 
lasten. De incidentele lasten zijn als zodanig in bovenstaand overzicht opgenomen. 

 
4. GVVP 

Uit het vastgestelde Gemeentelijk Verkeers- en  Vervoersplan vloeien voor een deel incidentele 
lasten voort. Net als voorgaande jaren nemen wij die lasten als incidenteel op in deze begroting. 

 
5. Inhuur Teamplan RO 

Net als voorgaande jaren wordt de incidentele inzet ten behoeve van de achterstanden op het 
taakveld RO incidenteel geraamd. Het jaar 2020 is wat dat betreft overigens het laatste jaar. 

 
6. Verlaging kapitaallasten omdat 1e jaar niet wordt uitgegeven 

De kapitaallasten van investeringen wordt vanaf het jaar van beschikbaarstelling van het krediet 
structureel geraamd in de begroting. Omdat kredieten nooit op 1 januari van het eerste jaar volledig 
zijn besteed, mag op basis van de voorschriften een deel van de kapitaallasten incidenteel worden 

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

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

0. Bestuur en ondersteuning -5.968 22.451 16.483 16.672 16.760 17.009

1. Veiligheid -1.313 54 -1.259 -1.267 -1.281 -1.296

2. Verkeer en vervoer -1.764 58 -1.706 -1.705 -1.729 -1.723

3. Economie -3.161 3.266 105 54 53 48

4. Onderwijs -871 118 -753 -756 -758 -755

5. Sport, cultuur en recreatie -2.308 283 -2.025 -2.030 -2.043 -2.053

6. Sociaal domein -11.483 1.633 -9.850 -9.785 -9.760 -9.702

7. Volksgezondheid en milieu -2.828 2.382 -446 -414 -396 -381

8. VHROSV -7.047 6.021 -1.026 -1.007 -826 -857

Saldo baten en lasten -36.743 36.266 -477 -238 20 290

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -30 122 92 31 31 31

Begrotingssaldo na bestemming -36.773 36.388 -385 -207 51 321

Waarvan incidenteel begrotingssaldo -424 -147 -121 40

Waarvan structureel begrotingssaldo 39 -60 172 281

Staat van incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000) 2020 2021 2022 2023
1. Bijdrage GRSK -87 -9

2. Kempenplus -194 -174 -168 -34

3. Nieuw beleid incidenteel -162 -22 -15 -15

4. GVVP -24 -15 -30 -15

5. Inhuur Teamplan RO -6

6. Verlaging kapitaallasten omdat 1e jaar niet wordt uitgegeven 49 73 92 104

Totaal incidentele baten en lasten -424 -147 -121 40

Begroting 2020
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tegen geraamd. Op deze wijze biedt het structurele saldo dekking aan de structurele 
kapitaallasten, maar wordt ook recht gedaan aan de werkelijke ontwikkeling van de kapitaallasten, 
die pas ontstaan op het moment dat kredieten daadwerkelijk worden besteed. 
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Bijlage 5. Lasten en baten per kostensoort 
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Bijlage 6. Afkortingenlijst 
 

AED - Automatische Externe Defibrillator 

ALV - Algemene Leden Vergadering 

AOW - Algemene Ouderdomswet 

Appa - Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 

AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming 

AZN - Afvalverbranding Zuid-Nederland 

BAG - Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Bbv - Besluit begroting en verantwoording 

BBP - Bruto Binnenlands Product 

BENEGO - Belgisch-Nederlands Grensoverleg 

Bibob - Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbare bestuur 

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

BNG - Bank Nederlandse Gemeenten 

BOA - Buitengewoon Opsporingsambtenaar 

Bor - Besluit omgevingsrecht 

BOV - Best Oirschot Veldhoven 

BRP - Basisregistratie personen 

BTW - Belasting Toegevoegde Waarde 
BUIG - Gebundelde uitkering voor het bekostigen van uitkeringen Participatiewet, Ioaw, 

Ioaz en Bbz 2004 

BVL - Brabants Verkeersveiligheidslabel 

CAK - Centraal Administratie Kantoor 

CAR/ UWO - Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitwerkingsovereenkomst 

CJG+ - Centrum Jeugd en Gezin plus 

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

de verkeerstechniek 

EMU - Economische en Monetaire Unie 

FIDO - Financiering Decentrale Overheden 

Fte - Fulltime equivalent 

GAP-analyse - Good-Poor-Average analyse 

GFT - Groente-, fruit- en tuinafval 

GGD - Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 

GGZ - Geestelijke GezondheidsZorg 

GRSK - Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten 

GVVP - Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

Ha - hectare 

Hof - Houdbare overheidsfinanciën 

ICT - Informatie- en communicatietechnologie 

ISD - Intergemeentelijke Sociale Dienst 

KBP - Kempisch Bedrijvenpark 

KRW - Kaderrichtlijn Water 

LAA - Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 

LED - Light Emitting Diode 

MKB - Midden- en KleinBedrijf 

MRE - Metropoolregio Eindhoven 

MTC - Mobile Thin Client 

ODZOB - Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

OZB - Onroerende zaakbelasting 

p.m. - pro memorie 
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PMD - Plastic, Metalen verpakkingen en Drankkartons 

Poc - Percentage of completion methode 

P&C - Planning & Control 

P&O - Personeel & Organisatie 

RDC - Rural Data Center 

RIVM - Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

RES - Regionale EnergieStrategie 

RhcE - Regionaal historisch centrum Eindhoven 

RMC - Regionaal Meld- en Coördinatiepunt 

RO - Ruimtelijke ontwikkeling 

ROK - Regionaal Operationeel Kader 

Sia - Stichting innovatie alliantie 

SROI - Social return on investment 

SSC - Shared Service Center 

Stuf-tax - Standaard uitwisselingsformaat voor taxatiegegevens 

SVB - Sociale VerzekeringsBank 

TC - Thin Client 

TNO - Organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek 

UVW - Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen 

VAB - Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen 

VGRP - Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 

VHROSV - Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

VN - Verenigde Naties 

VNG - Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Vpb - Vennootschapsbelasting 

VRBZO - Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 

VTE - Vrijetijdseconomie 

VTH - Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

Wlz - Wet langdurige zorg 

Wmo - Wet maatschappelijke ondersteuning 

WOZ - Wet Waardering onroerende zaken 

Wro - Wet ruimtelijke ordening 

Wsob - Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen 

Wsw - Wet sociale werkvoorziening 

WSW - Waarborgfonds Sociale Woningbouw 

Wvg - Wet voorkeursrecht gemeenten 

WVK - Werkvoorzieningsschap Kempenland 

XML - Extensible Markup Language 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


