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PROGRAMMA 1
BESTUUR / GEMEENTERAAD

Beleidsproducten binnen dit programma:
o BL002 Raad
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o

Programma: Bestuur / Gemeenteraad

Raad
Portefeuillehouder

002
Burgemeester

Afdeling

Griffie

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het invulling geven aan en verder versterken van de kaderstellende, controlerende en
volksvertegenwoordigende taken van de gemeenteraad.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Gemeentewet, Wet dualisering gemeentebestuur
 Reglement van orde en nadere regelingen werkzaamheden van de gemeenteraad;
 Diverse Verordeningen w.o.
o Verordening op de vergoeding aan gemeenteraadsfracties
o Verordening inzake het burgerinitiatief en referendum
o Verordening op de rekenkamer;
 Instructie voor de griffier.

Outcome-indicatoren:

Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
Effectdoelstelling
………
N.v.t.

Resultaat
WERKELIJK RESULTAAT

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
Het jaaroverzicht 2008 van de gemeenteraad doet uitgebreid verslag van de activiteiten van
de raad. Een paar bijzonder zaken daaruit:
- Door het aangekondigde vertrek van de burgemeester per 1 maart 2009, diende de raad
zich te buigen over een profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester. Tijdens
een extra raadsvergadering op 9 september heeft de raad die profielschets toegelicht
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-

-

aan de Commissaris van de Koningin.
Vervolgens heeft de Raad een vertrouwenscommissie ingesteld die de werving en
selectie van de nieuwe burgemeester voorbereidt. De voordracht daarvan wordt
verwacht begin 2009.
De Raad heeft 12 reguliere vergaderingen gehad, waarvan vier keer twee avonden.
Daarnaast was er een extra vergadering in het voorjaar voor de perspectiefnota en in het
najaar voor de begroting. Bovendien werd er extra vergaderd voor de installatie van
wethouder Bode en haar opvolger in de raad, het raadslid P.Kerseboom.
In totaal heeft de raad 78 nota’s behandeld, werden 59 amendementen ingediend en 39
moties.
Gedurende dit jaar vond een evaluatie plaats van de activiteiten van de rekenkamer. De
raad besloot tot continuering van de samenwerking in de Rekenkamer West-Brabant.

Output-indicatoren :
Overige indicatoren
1.
2.

Opkomst % verkiezingen
gemeenteraad
Ongeldige stemmen
gemeenteraadsVerkiezingen

Score
2006

Score
2007

Score
2008

n.v.t.

Ambitie/
prognose
2008
--

56,18%
0,2%

n.v.t.

--

--

--

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Uren Raadsgriffie
Salariskosten
raadsleden
Totaal app. Kosten

Rekening
2007
66
59
0
811
936
0
936

Begroting
2008
82
75
0
838
995
0
995

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
158
-75
0
75
0
0
871
-33
1.028
-33
0
0
1.028
-33

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
4.603
81
372.843
465.000

Rekening 2008
Aantal Tarief
Totaal
4.825
81
390.825
480.029

837.843

870.854

Toelichting afwijking aantal uren
In de begroting wordt altijd gerekend met een standaard indicatie van productieve en
improductieve uren. Binnen de Griffie wordt jaarlijks een groter aantal productieve uren
gewerkt dan begroot volgens de standaard en geen indirecte productieve uren (uren
beschikbaar voor overleg, opleiding, etc.)
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De raming van de salariskosten raadsleden is een aantal jaar ongewijzigd. De werkelijke
vergoedingen van de raadsleden zijn incl. de cao-verhoging die is vastgesteld door het
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook de onkostenvergoedingen zijn incl. de door het rijk
vastgestelde verhoging op basis van de consumentenprijsindex.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH00101 Raad
(bedragen * € 1.000)

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

Bedrag

V/N

(bedragen * € 1.000)

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

Bedrag

V/N

(bedragen * € 1.000)

Nr.
1.
2.

3.

Specificatie van het resultaat
Minder uitgaven notuleren raadsvergaderingen
vanwege kortere/minder vergaderingen
Hogere kosten raads- en fractieondersteuning met
name veroorzaakt door niet begrote uitgaven voor
proces benoeming nieuwe burgemeester, bestaande uit
advertentiekosten (€ 30.000 N). Hier staat tegenover
minder kosten voor overige raads-en
fractieondersteuning (€ 10.000 V).
Lagere uitgaven Rekenkamer vanwege schaalvoordeel
regionale samenwerking

L/B
L

Bedrag
8

V/N
V

L

20

N

L

13

V

(bedragen * € 1.000)

Nr.
1.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
In 2008 extra niet begrote kosten voor proces
benoeming nieuwe burgemeester
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PROGRAMMA 2
BESTUUR / COLLEGE EN
DIENSTVERLENING

Beleidsproducten binnen dit programma:
• BL003 College
• BL004 Intergemeentelijke samenwerking
• BL006 Publieksdiensten
• BL051 Bestuurs- en management ondersteuning
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Programma: Bestuur / College / Dienstverlening

College
Portefeuillehouder

003
Burgemeester

Afdeling

SO

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het ondersteunen van het college van burgemeester en wethouders, waardoor het college in
staat is vorm en inhoud te geven aan een kwalitatief goed, extern georiënteerd dagelijks
bestuur van de gemeente.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Rechtspositiebesluit burgemeester en aanvullende besluiten
 Rechtspositiebesluit wethouders en aanvullende besluiten
 Externe representatie: herijkt representatieplan
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.
2.
3.
4.

Vertrouwen in de overheid algemeen
Vertrouwen in de lokale overheid
Beoordeling gemeentelijke regels
Beoordeling gemeentebestuur

Score
2006

Score
2007

4,4
4,4
6,4
5,6

4,7
4,7
6,5
5,4

Doelstelling
2008
pm
pm
pm
pm

Score
2008
4,8
6,4
5,8

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
Effectdoelstelling
N.v.t.

Resultaat
WERKELIJK RESULTAAT

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
N.v.t.
Output-indicatoren
Ambitie/
Score
prognose
2008
2008
1. Aantal koninklijke onderscheidingen
28
37
30
22
Ondanks inspanningen richting de Oosterhoutse samenleving, zijn er in 2008 minder
Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt dan verwacht (22). Dit aantal is overigens lastig te
beïnvloeden.
Overige indicatoren
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
126
0
0
940
1.066
0
1.066

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Uren afdeling SO
Verrekening
kostenplaatsen
In de apparaatskosten zijn
de salariskosten van het
College; de pensioenuitkering politieke
ambtdragers
meegenomen
Totaal apparaatskosten

Begroting
2008
102
0
0
905
1.007
10
997

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
3.349
60
200.940
159.160

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
139
-37
0
0
0
0
916
-11
1.055
-48
1
9
1.054
-57

Rekening 2008
Aantal Tarief
1.225
71

Totaal
86.975
159.160

545.000

564.610

905.100

810.745

Toelichting afwijking aantal uren
Na de doorontwikkeling zijn geen uren meer geschreven door de taakgroep facility op dit
beleidsproduct, maar op het beleidsproduct Bestuurs- en management ondersteuning
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH00102 College
Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Nr.
1.

2.
3.

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Meer uitgaven in het kader van extra activiteiten zoals
de diverse bijeenkomsten georganiseerd met de
Marokkaanse gemeenschap, de wisselingen in het
College en het afscheid van de burgemeester.
De gemeente Oosterhout heeft in 2008 meegewerkt
aan het binnenhalen van het bevrijdingsvuur op 5 mei.
Door statutenwijziging zijn de inkomsten i.h.k.v. het
voorzitterschap van de Raad van commissarissen van
Intergas vervallen.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Zie bij specificatie resultaat 2008
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N
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Programma: Bestuur / College / Dienstverlening

Intergemeentelijke samenwerking
Portefeuillehouder

004

Burgemeester

Afdeling

BCA

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het bereiken van schaalvoordelen, zowel kwalitatief als financieel, door samenwerking met
gemeenten bij uitvoering van taken van gemeenschappelijk belang en afstemming van
beleid.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Nota “Verbonden Partijen” (september 2004)
 Diverse gemeenschappelijke regelingen binnen de regio
 Stadsvisie 2000-2015
 Hoofdstuk 3 Perspectiefnota 2006
 Politiek akkoord

Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Bestuur en organisatie zijn extern georiënteerd zodat de Oosterhoutse samenleving
optimaal wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij het bouwen aan “Oosterhout
familiestad”
Intergemeentelijke samenwerking:
Het college heeft een bestuursopdracht tot
Onder andere:
uitwerking van de afdeling Regionale
- Verkennen definiëren ontwikkelen
Servicediensten vastgesteld. Doel van de
en realiseren regionale ambities op bestuursopdracht is om het taakveld P&O per
strategisch en bedrijfsvoering1 januari 2009 onder deze afdeling te brengen.
niveau.
Hierdoor bestaat deze afdeling in de toekomst
- Uitvoering van de strategische
uit het SSC Equalit en “taakveld P&O”. Voor
agenda West-Brabant (geheel
andere taakvelden worden de regionale
2008).
ambities tevens onderzocht.
Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
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Overige activiteiten
N.v.t.
Output-indicatoren
Score
2006

Overige indicatoren

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
57
60
0
58
175
0
175

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
64
0
1
-1
0
0
37
4
101
4
0
0
101
4

Begroting
2008
64
0
0
41
105
0
105

Begroting 2008
Uren afdeling BCA
Totaal apparaatskosten

Aantal Tarief
510
81

Rekening 2008
Totaal
41.310
41.310

Aantal Tarief
493
75

Totaal
36.975
36.975

Toelichting afwijking aantal uren
N.v.t.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH00103 Intergemeentelijke samenwerking
Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L

53

Nr.
1.

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
De afwijkingen zijn beperkt. Geen toelichting nodig.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
De kosten zijn in 2008 lager dan 2007 doordat in 2007
een bedrag van € 1 per inwoner beschikbaar gesteld is
voor het regionaal ontwikkelingsfonds.
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Programma: Bestuur / College / Dienstverlening

Publieksdiensten
Portefeuillehouder

006
Burgemeester

Afdeling

PD

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het op een dusdanige wijze aanbieden van de gemeentelijke dienstverlening, dat de vraag
van de klant leidend is en de diensten op een zo efficiënt mogelijke en kwalitatief
hoogwaardige manier kunnen worden verstrekt.
Het organiseren van verkiezingen en referenda.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Programma Andere Overheid, Rapport “Publieke dienstverlening, professionele
gemeenten” van VNG-commissie Gemeentelijke Dienstverlening (“Commissie
Jorritsma”), “Gemeente heeft Antwoord”.
 Visie Dienstverlening 2008-2011 (gemeente Oosterhout).
 Verschillende wet- en regelgeving op het gebied van de Gemeenschappelijke
basisadministratie en de burgerlijke stand
 Kieswet en Kiesbesluit
 Referendumverordening Oosterhout

Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008
7,0

Score
2008

Ik ben over het algemeen tevreden
6,6
6,8
7,7
over de behandeling aan de telefoon
door de gemeente.
2. Het duurt over het algemeen (te) lang
5,2
5,3
6,0
5,5
voordat ik antwoord krijg op mijn brief
aan de gemeente.
3. Behandeling in het stadhuis
7,5
7,6
7,6
7,7
4. Ik moest lang wachten voordat ik aan
5,4
5,5
6,5
6,2
de beurt was.
5. Rapportcijfer voor de dienstverlening
6,8
6,9
7,0
6,9
door de gemeente.
6. De huidige dagopenstelling van de
7,2
6,5
6,5
7,1
balies in de publiekshal zijn
voldoende.
7. De huidige avondopenstelling van de
8,1
7,0
7,0
7,9
balies in de publiekshal is voldoende.
8. Aandeel dat ontvangstbevestiging
84%
82%
95%
82%
heeft gehad op brief aan de
gemeente.
9. Prioriteit informatie aan de inwoners.
€ 2,42
*
€ 2,46
€ 3,48
Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor
elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
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De score 2008 heeft betrekking op de uitkomsten van de burgerijenquête begin 2008.
Toelichting bij afwijkende doelstelling t.o.v. score:
Het college is tevreden met de huidige resultaten uit de burgerij-enquête. Het behouden van
deze resultaten in een kritischer wordende omgeving vormt een uitdaging die graag wordt
aangegaan.
Het beantwoorden van brieven is verbeterd zowel t.a.v. tijdigheid als leesbaarheid. Vanaf
juni is organisatiebreed continu voldaan aan de intern afgesproken prestatienorm van
minimaal 85 procent tijdige beantwoording. In 2007 lag het percentage tijdig afgehandelde
brieven nog op 62 procent. Door de situatie in de eerste maanden van 2008 ligt het
percentage over heel 2008 nog wel wat lager (ongeveer 72 procent), maar ook dit is al
beduidend hoger dan het resultaat over 2007. Consequente aandacht voor
brievenbeantwoording, zowel gericht op het resultaat (meten) en het proces als op 'houding
en gedrag' hebben bijgedragen aan de gerealiseerde resultaatsverbetering.
Voor het jaar 2009 is de interne norm verhoogd tot 95%.
Ook op het gebied van de leesbaarheid zijn flinke stappen gezet. Zo zijn de 'brievenbrigade'
ondersteunende instrumenten ontwikkeld, zoals een checklist en een workshop, gericht op
leesbaarheid en gerichtheid op de ontvanger.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de
gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie
en producten
In 2008 wordt het aantal elektronisch te
De uitbreiding van de digitale dienstverlening
verkrijgen producten verder uitgebreid.
loopt goed. Op dit moment zijn er 8 producten
Concrete uitbreidingen zijn:
digitaal beschikbaar:
- Afspraken met balie die vanuit
- Verhuizen binnen Oosterhout
huisadres kunnen worden
- Emigratie
geboekt;
- Verhuizen vanuit een andere
- Melding openbare ruimte;
gemeente
- Melden naamgebruik;
- Uittreksel GBA
- Digitaal klachtenformulier;
- Afschrift GBA
- WOZ / digitaal bezwaar
- Naamgebruik
indienen WOZ.
- Aanvragen parkeerkraskaart
- Eigenverklaring (rijbewijs)
Ook op andere onderdelen wordt de
gemeentelijke website verbeterd
De mogelijkheid voor het maken van afspraken
(toegankelijkheid, productencatalogus,
via het digitale loket voor reisdocumenten,
etc.).
rijbewijzen en informatievragen wordt, in
verband met technische problemen bij de
software-leverancier, in het eerste kwartaal van
2009 ingevoerd.
De melding openbare ruimte is mede
afhankelijk van de aanschaf van een nieuw
systeem. Hiervoor zijn middelen opgenomen bij
de begroting 2009, zodat implementatie in 2009
plaatsvindt.

Beleidsjaarrekening 2008

14

Doelstelling

Resultaat
Het digitale klachtenformulier zal begin 2009
definitief gerealiseerd zijn. Het proces verloopt
nu al grotendeels digitaal. Het klachtenformulier
moet alleen nog via het digitaal loket worden
aangeboden.
In 2008 is het nog niet mogelijk om digitaal
bezwaar aan te tekenen o.g.v. de WOZ omdat
ervoor is gekozen om eerst het nieuwe
werkproces in de samenwerking met Breda
goed te implementeren. Medio maart 2009 zal
Oosterhout het digitaal indienen van een
algemeen bezwaar invoeren. Zo bestaat de
mogelijkheid dat er tegen alle beschikkingen
(ook tegen WOZ beschikkingen) een bezwaar
ingediend kan worden.
Naast bovenstaande producten zijn in het jaar
2008 5 producten toegevoegd aan het digitaal
loket uit het beleidsterrein van de sociale
zekerheid. Het gaat om de volgende producten:
Langdurigheidtoeslag nieuwe klanten,
Langdurigheidtoeslag bestaande klanten,
Verblijf in buitenland doorgeven, Bijzondere
bijstand voor nieuwe klanten, Bijzondere
bijstand voor bestaande klanten, alsmede de
‘aanvraag geheimhouding’ (burgerzaken).

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie: start 1/1/2007, resultaat in
2010 (snellere service en administratieve
lastenverlichting):

Frontoffice wordt klantencontactcentrum
voor de hele overheid. In 2007/2008 wordt
de ambitie van Oosterhout hierin bepaald.

Voor verbetering van de website zijn middelen
ter beschikking gesteld in het jaar 2008 en
2009. Deze middelen worden in samenhang
besteed aan verbeterde website (2009).
Project Modernisering GBA (Basisregistraties)
loopt volgens planning. In 2008 is er een
inventarisatie gehouden over het gebruik van
persoonsgegevens in de gemeente Oosterhout.
Op basis hiervan is in kaart gebracht wat
afdelingen zelf nog specifieke moeten doen om
aan te sluiten. Zo dient bijvoorbeeld Realisatie
en Beheer het parkeerbeheersysteem nog aan
te laten sluiten op het gemeentelijke data
distributiesysteem om gebruik te kunnen maken
van de persoonsgegevens uit de GBA.
De dienstverleningsvisie 2008-2011 is in april
2008 vastgesteld door het college. De
gemeenteraad heeft kennis genomen van deze
visie via een raadscarrousel op 27 mei 2008.
Inmiddels is het implementatietraject gestart.

Effectdoelstelling
Verwachtingen van klanten en de prestaties van de gemeente zijn transparant
Actualisatie servicenormen (onderdeel
Actualisering is voorzien in de eerste helft van
van het kwaliteitshandvest).
2009.
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Doelstelling
Resultaat
Effectdoelstelling
Bestuur en organisatie zijn extern georiënteerd zodat de Oosterhoutse samenleving
optimaal wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij het bouwen aan “Oosterhout
familiestad”
Proactieve communicatiestrategie over de Het beleidskader strategische communicatie is
servicenormen.
eind 2009 gereed. Hetzelfde geldt voor de
Ook de campagne Oosterhout
actualisering van de nota ‘interactieve
Familiestad zal in 2008 een gevolg
beleidsvorming’. Naar verwachting zal deze
krijgen.
nota eind van 2009 aan de gemeenteraad
worden aangeboden.
Voor het verbeteren van de (toegankelijkheid)
van de gemeentelijke website is inmiddels een
projectgroep in het leven groepen.
Implementatie zal plaatsvinden begin 2009.
Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
In het jaar 2008 is eenmalig een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het
programma Dienstverlening. Dit bedrag is besteed aan het interne project ‘Ook ik maak de
stad’. De projectleiding van dit organisatiebrede project kon niet worden opgevangen binnen
de reguliere ambtelijke capaciteit. Om de projectkennis te kunnen opbouwen en borgen
binnen de organisatie, is gekozen voor een projectleider uit de organisatie (eenheid
Communicatie). Ter compensatie hiervan is bij het cluster Communicatie iemand ingehuurd.
Naast deze compensatiekosten voor projectleiding is een deel van het eenmalige budget
besteed aan diverse interne bijeenkomsten. Het project ‘Ook ik maak de stad’ heeft binnen
de organisatie de bewustwording ten aanzien van een dienstverlenende houding bevorderd.
Dit heeft zich onder meer vertaald in resultaten met betrekking tot tijdigheid en leesbaarheid
van brieven, telefonische bereikbaarheid, etc.
Het project wordt in 2009 voortgezet en bekostigd uit een ander budget.
Output-indicatoren
Overige indicatoren
1.
2.
3.
4.

Opkomst % verkiezingen
gemeenteraad
% ongeldige stemmen
gemeenteraads-verkiezingen
Gemiddelde wachttijd aan balie

7.

Aantal elektronisch beschikbare
producten /diensten
Percentage gegronde bezwaar- en
beroepschriften Awb
Percentage ongegronde bezwaaren beroepschriften Awb
Afhandelingtermijnen bezwaren

8.

Afhandelingtermijnen klachten

9.

Aantal klantcontacten
 Balie

5.
6.
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Score
2006

Score
2007

Score
2008

n.v.t.

Ambitie/
prognose
2008
n.v.t.

56,18%
0,2%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Gem.10
min.
5

Max. 10
min.
8

Max. 10
min.
6

Max. 10
min.
17

22,2%

--

25%

66,7%

--

70%

--

--

Ong. 6
weken

Max. 6
weken

Max. 14
weken
Max. 6
weken

Max. 6
weken

50.000

48.000

--

50.076

n.v.t.

16

10
11
12
13
14
15
16

 Telefoon
 Digitaal
Totaal oordeel klanttevredenheid
Geboden service
Wachttijd max. 20 minuten
Aantal aanvragen via digitaal loket
Afhandeltijd aanvragen digitaal loket
Voorafgaand informatie ingewonnen
via digitaal loket
Telefonische dienstverlening bij
Telefonisch Informatie Centrum
(oordeel over de wijze waarop men
is geholpen)

Onbekend
Onbekend
7,3
7,7
-600
3 werkdgn
31%

Onbekend
Onbekend
7,7
7,7
-500
3 werkdgn
onbekend

--7,5
8,0
98%
1.500
3 werkdgn
35%

Onbekend
Onbekend
7,6
7,8
91%
951
3 werkdgn
onbekend

7,4

7,1

7,5

7,7

NB. Punten 10, 11 en 16 zijn gebaseerd op de uitkomsten van het
klanttevredenheidsonderzoek Benchmarking Publiekszaken.
Toelichting bij punt 11: in dit gemiddelde wordt altijd de prijs van het product meegenomen.
Indien we deze weging (5,8) zouden uitsluiten, zou de geboden service worden gewaardeerd
op 8,1.

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Rekening
2007
139
275
89
1.397
1.901
959
942

Begroting
2008
61
256
14
1.451
1.781
858
923

Begroting 2008
Afdeling PD
Afdeling RBW-BOR
Vergoeding buitengewoon
ambtenaren
Doorberekening intern
Tractiemiddelen
Totaal apparaatskosten

Aantal Tarief
24.230
59
250
52

Totaal
1.429.570
13.000
8.235
0
0
1.450.805

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
158
-98
289
-32
15
-2
1.802
-351
2.264
-483
960
-102
1.304
-381

Rekening 2008
Aantal Tarief
30.097
59
24
52

Totaal
1.775.723
1.248
24.471
642
441
1.802.525

Toelichting afwijking aantal uren
In de begroting wordt altijd gerekend met een standaard indicatie van productieve en
improductieve uren. Binnen de afdeling Publieksdiensten wordt jaarlijks een groter aantal
productieve uren gewerkt dan begroot volgens de standaard (weinig uren beschikbaar voor
overleg, opleiding, etc.).
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Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH00301 Publieksdiensten

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Onttrekking aan reserves
Onttrekking uit de vrije reserve voor het programma
Sterk. Bij bestemming jaarrekeningresultaat is hiervoor
€ 100.000 toegevoegd aan de vrije reserve.

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
100
V

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
9
N

Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10

Specificatie van het resultaat
GBA: overschrijding kosten i.v.m. advisering door
derden in het kader van modernisering GBA.
3.100 uitreksels minder uitgegeven doordat er steeds
minder vragen van afnemers zijn vanwege de invoering
van het burgerservicenummer.
Verklaringen omtrent gedrag: ca. 500 meer
verklaringen uitgegeven omdat steeds meer
werkgevers vragen om deze verklaring bij
indiensttreding. Hierdoor meer inkomsten leges en
hogere kosten afdracht rijksleges.
Paspoorten: 150 paspoorten meer uitgegeven dan
geraamd. Hierdoor zowel meer inkomsten leges als
uitgaven afdracht rijksleges.
Identiteitskaarten: 440 identiteitskaarten minder
uitgegeven dan geraamd omdat het prijsverschil tussen
een paspoort en ID-kaart relatief klein is waardoor er
meer voor een paspoort gekozen wordt. Ondanks dat
er minder kaarten zijn afgegeven zijn de inkomsten en
de uitgaven afdracht rijksleges hoger omdat het
werkelijke tarief in 2008 hoger was dan het tarief
waarmee in de begroting rekening was gehouden.
Rijbewijzen: Voor de rijbewijzen geldt dat er 2600. meer
rijbewijzen zijn uitgegeven dan geraamd. Dit vanwege
de invoering van het bromfietsrijbewijs. Hiermee was in
de begroting geen rekening gehouden. Hierdoor zowel
meer ontvangen legesinkomsten en hogere kosten
afdracht rijksleges
Doe het zelf huwelijken: in 2008 zijn er geen gebruik
gemaakt van de mogelijk voor een doe-het-zelfhuwelijk.
Naturalisaties: in 2008 20 naturalisaties minder dan
begroot. Hierdoor lagere legesinkomsten, maar ook
lagere afdracht rijksleges
Kasbeheer; de werkzaamheden van het kasbeheer zijn
in 2008 overgegaan naar de afdeling S&O.
Vreemdelingenloket : Het vreemdelingenloket is
overgegaan naar de Nationale Immigratiedienst. Zowel
de uitgaven als de inkomsten zijn hiermee komen te
vervallen.
In 2008 werkzaamheden uitgevoerd tbv Programma

Beleidsjaarrekening 2008

B

15

N

B
L

16
10

V
N

B
L

14
12

V
N

B
L

18
16

V
N

B
L

89
10

V
N

B

3

N

B
L

8
4

N
V

L

5

V

L
B

6
9

V
N

L

87

N

18

Sterk. Totale kosten € 100.000 echter hierin € 12.650
vergoeding stagiaire, hetgeen opgenomen is bij de
apparaatskosten. Bij de bestemming van het
rekeningresultaat 2007 is hiervoor € 100.000
toegevoegd aan de vrije reserve.

Nr.
1.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
In 2008 werkzaamheden uitgevoerd in het kader van
Programma Sterk.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L

100

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

N

Beheersproduct: BH00302 Verkiezingen

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Niet geraamde kosten voor jaarlijks onderhoud
stemmachines

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
2
N

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
In 2008 zijn er geen verkiezingen geweest, in 2007 1
keer.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

1.
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Programma: Bestuur / College en Dienstverlening

Bestuur- /managementondersteuning
Portefeuillehouder

Burgemeester

051
Afdeling

BCA

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het voor bestuur, directie en organisatie verrichten van taken betreffende de sturing,
kaderstelling en toetsing op de bedrijfsmiddelen personeel en financiën. Daarnaast de
sturing, control en advisering op het gebied van organisatieontwikkeling, beleidscoördinatie,
bestuursondersteuning, projecten, strategieontwikkeling op concernniveau, deelnemingen
en gemeenschappelijke regelingen en kwaliteitsontwikkeling.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Notitie planning- en controlcyclus
 Hoofdstuk 3 van de Perspectiefnota/Meerjarenbeleidsplan 2006-2010
 Verordening klachtenregeling Oosterhout, Wet klachtrecht (2006)
 Werkproces besluitvorming college en raad.

Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
Effectdoelstelling

Resultaat
WERKELIJK RESULTAAT

Er zijn geen specifieke speerpunten vanuit het
MJBP.

Toelichting op de speerpunten 2008
Verwezen wordt naar de paragraaf bedrijfsvoering.
Overige activiteiten
Onder dit beleidsproduct worden de volgende activiteiten ontplooid:
• Het uitbouwen en beheersen van het raads- en bestuursinformatiesysteem.
• Het verbeteren en beheren van de stukkenstroom richting college en raad.
• Het ondersteunen van de portefeuillehouder P&O, directie, management in de
doorontwikkeling van de organisatie.
• Het implementeren en verder verbeteren van de instrumenten uit de P&C-cyclus.
• Monitoring & auditing van gemeentelijke producten en diensten.
• Advisering over en coördinatie van concernbrede strategievorming (implementatie
Oosterhout familiestad en alliantiemanagement).
• Uitvoering van de klachtenregelingen van de gemeente Oosterhout.
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Output-indicatoren
Score
2006

Overige indicatoren

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
98
0
0
850
947
2
946

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Uren afdeling BCA
Totaal apparaatskosten

Begroting
2008
84
0
0
811
894
3
892

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
105
-21
0
0
0
0
771
40
876
19
2
1
874
18

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal

Rekening 2008
Aantal Tarief

10.008

10.276

81

810.648
810.648

75

Totaal
770.700
770.700

Toelichting afwijking aantal uren
N.v.t.

Specificatie per beheersproduct

Beheersproduct: BH00202 Sturing en Control
Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Nr.
1.
2.
3.

4.

Nr.

Specificatie van het resultaat
Door een lagere uurtarief van de nieuwe afdeling BCA
zijn de apparaatskosten lager dan begroot.
Overschrijding vanwege de inzet van een
mediationtraject.
In 2008 is meegewerkt aan een handboek
Risicomanagement vanuit Deloitte accountants en
tevens is een pilot risicomanagement gekoppeld aan
een groot project uitgevoerd
Diverse advieskosten, zoals BTW advies, berekening
algemene uitkering (Pauw) leiden tot een kleine
overschrijding van € 5.000.

L/B
L

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
In 2008 zijn minder uren (+/- 1 fte) begroot op bestuursen managementondersteuning dan in 2007

L/B
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(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
40
V

L

9

N

L

8

N

L

5

N

L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
V

97
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PROGRAMMA 3
WOONOMGEVING

Beleidsproducten binnen dit programma:
• BL010 Wegen
• BL026 Openbaar groen
• BL043 Buurt- en wijkbeheer
• BL052 Speelvoorzieningen

Beleidsjaarrekening 2008
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Programma: Woonomgeving

Wegen
Portefeuillehouder

010
J. Boers

Afdeling

RBW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van wegen en paden c.a. zodat een veilige
en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen in de stad wordt
gegarandeerd, die bijdraagt aan een aantrekkelijke en functionele leefomgeving.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Beheerplan Wegen
 Gladheidbestrijdingsplan
 Beleidsplan openbare verlichting (onder meer gebaseerd op richtlijnen Nederlandse
Stichting van Verlichtingskunde)
 Beleidsplan Veilige Elektrotechnische Bedrijfsvoering
 Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008
7,3

Score
2008

1. Waardering schoonhouden van de
7,1
6,8
6,8
woonbuurt
2. Waardering onderhoud wegen en
6,8
7,0
7,0
6,8
fietspaden in de woonbuurt
3. Waardering straatverlichting in de
7,6
7,9
8,0
7,8
woonbuurt
4. Prioriteit onderhoud straten en wegen. *
€ 8,58
€ 6,71
-€ 8,50
Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor
elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
Toelichting bij afwijkende doelstelling t.o.v. score:.
In mei 2008 is de Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte door de gemeenteraad vastgesteld.
Daarin zijn vijf kwaliteitsniveaus onderscheiden, van zeer goed (A+) tot onvoldoende (D)
In de openbare ruimte van de gemeente Oosterhout wordt, met uitzondering van de
winkelcentra (daar niveau A), het kwaliteitsniveau B nagestreefd als basis, hetgeen
ongeveer overeenkomt met een rapportcijfer 6 tot 7.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
De openbare ruimte is fysiek veilig en de gebruikers waarderen het onderhoud van de
openbare ruimte positief
Operationaliseren wegbeheersysteem:
In het kader van het operationaliseren van het
e
In het 2 kwartaal 2008 is het wegbeheerwegbeheersysteem is in 2008 op de
systeem volledig operationeel en wordt op
aangeleverde dataset controle uitgevoerd en
basis van het systeem inzicht verkregen in zijn de gebreken in de set teruggekoppeld aan
de huidige onderhoudssituatie en
de leverancier en daar verwerkt. Het systeem
begroting.
is daarmee voor 85% operationeel.
Openbare Verlichting:
Voor het actualiseren van het beleidsplan zijn
e
In het 2 kwartaal van 2008 zal een
beheergegevens noodzakelijk. Vanwege een
evaluatie van het beleidsplan Openbare
nog niet ingevulde vacature voor
Verlichting worden opgesteld.
gegevensbeheerder Openbare Verlichting is
vertraging opgelopen. De evaluatie is in 2009
te verwachten.
Toelichting op de speerpunten 2008
Operationaliseren wegbeheersysteem
Per januari 2009 is het wegbeheersysteem voor ± 85% operationeel, wat inhoud dat er nog
geen volledig beeld gegeven kan worden over de onderhoudstoestand en hoeveelheden van
alle bij de gemeente Oosterhout in beheer zijnde verhardingen.
De eerste helft 2009 zal worden gebruikt voor controle en afronding van de vernieuwde
dataset ten behoeve van het wegbeheersysteem. Na afronding van deze dataset zal het
mogelijk zijn om een meerjarenplanning op te stellen.
In het kader van de kwaliteitsvisie is de openbare ruimte in Oosterhout geschouwd. Uit de
analyse van die schouw volgt dat een aantal buurten binnen afzienbare termijn toe is aan
groot onderhoud. Bij het verder operationeel maken van het beheersysteem worden alle
verhardingen geïnspecteerd, waarna een goed inzicht ontstaat in groot onderhoud en de
vervangingsbehoefte.
Overige activiteiten
Onder dit beleidsproduct worden tevens de volgende activiteiten ontplooid:
 Opstellen en uitvoeren (meerjaren)investeringsplanningen waaruit aanleg en
reconstructie van wegen wordt gefinancierd. Grote werken die in 2008 zijn
uitgevoerd, zijn herinrichting Larenbuurt en Industrieterrein Vijf Eiken
 Opstellen en uitvoeren jaarplan onderhoud wegen. In 2008 zijn de volgende wegen
gereconstrueerd: Warandelaan en de 3 Sinten (Lambertusstraat, Maartenstraat,
Amandusstraat). Werken uit jaarplan 2008 die zijn doorgeschoven naar 2009 i.v.m.
nieuwe jaarplanaanpak, zijn: Waterloostraat, Beneluxweg, Europaweg, Slotjesveld.
 Onderhouden van wegen incl. bermen en het beheersen van onkruid op de wegen,
uitvoeren van straatreiniging, onderhouden van civieltechnische kunstwerken en
havens, onderhoud en vervanging van straatnaamborden en huisnummers. In 2008
werd een adviesbureau ingeschakeld om de technische staat van de civieltechnische
kunstwerken te inventariseren. Deze inventarisatie is afgerond en de gegevens zijn
gerapporteerd.
 Gladheidbestrijding
 Beheer en onderhoud van openbare verlichting
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Output-indicatoren
Overige indicatoren
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aantal klachten en meldingen
openbare ruimte
Idem, gerelateerd aan het product
Wegen
Gemiddelde actietijd
gladheidsbestrijding
Reactietijd na melding
Aantal acties
Aantal km:
- doorgaande weg
- fietspaden

Score
2006

Score
2007

Score
2008

4.460

Ambitie/
prognose
2008
5.000

4.133
2.534

2.543

3.000

2.669

2,45 uur

2,45 uur

2,45 uur

2,40 uur

¾ uur
17

¾ uur
18

¾ uur
15

¾ uur
20

---

306
99

275
150

310
99

4.415

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
2.249
0
3.385
1.602
7.235
140
7.096

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Uren afdeling RBWREA
Uren afdeling RBWAfval
Uren afdeling RBWBOR
Uren afdeling RBW-BP
Tractiemiddelen
Totaal
apparaatskosten

Begroting
2008
2.363
0
1.853
1.815
6.031
213
5.817

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
5.662
68
384.982

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
2.285
78
0
0
2.270
-417
1.711
103
6.267
-236
244
-31
6.023
-205

Rekening 2008
Aantal Tarief
Totaal
5.148
51
262.548

1.000

52

52.000

1.369

52

71.188

22.255

52

1.157.260

19.408

52

1.009.216

1.145

68

77.860
142.500
1.814.602

2.982

63

187.866
180.450
1.711.268

Toelichting afwijking aantal uren
In 2008 verschuiving uren van investeringen op het gebied van wegen naar investeringen op
het gebied van verkeer (zie ook BL011).
Uren RBW-BOR: de onderschrijding van 2.847 uren bij BOR wordt veroorzaakt door
extreem hoog ziekteverzuim bij het cluster Grijs maar vooral bij het cluster Service & Regie
in de serviceploegen. Dit is deels opgevangen door extra inhuur van stratenmakers en deels
door werkzaamheden beperkt uit te voeren.
Uren RBW-BP en REA vanuit deze twee units meer productieve uren verantwoord dan norm
op project wegen i.v.m. objectbeheer, werkvoorbereiding en toezicht houden.
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Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: Beheersproduct: BH21001 Beleid wegen
Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Kosten voor inspectie van gemeentelijk areaal wegen
zijn t.l.v. het krediet MI2-wegen geboekt.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
5
V

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
In 2008 is het budget voor beleid wegen niet
overschreden i.v.m. het vooronderzoek aan het viaduct
Bovensteweg.

L

8

V

Beheersproduct: BH21002 Onderhoud wegen

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Onttrekking aan reserves
Van onderstaand kredieten worden de kapitaallasten
gedekt door een onttrekking aan een reserve. Conform
BBV zijn de uitgaven in 2008 in één keer afgeschreven
(effect op de kapitaallasten):
• Reconstructie Bredaseweg-Zuid (Vrije reserve)
• Fietspad Markkanaal-Zuid (reserve Bovenwijkse
voorzieningen)

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

B
B

499
93

Specificatie van het resultaat
Uit het budget Groot onderhoud wegen is een deel
ingezet t.b.v. de herinrichting Larenbuurt wegen.
Het budget Groot onderhoud wegen is onderschreden
door de nieuwe manier van werken rondom het
jaarplan Openbare Ruimte. De ruimte die op deze post
onbenut is gebleven, is op andere posten ingezet
(Larenbuurt wegen € 100.000, Onderhoud recreatieve
fietspaden € 90.000, Wegmarkeringen en belijningen
€ 18.000)
Meer opbrengst voor klein onderhoud wegen i.v.m.
ontvangen vergoeding voor degeneratiekosten
Onderhoud bermen wegen overschrijding doordat

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
100
N

L

270

V

B

15

V

L

15

N

Nr.
1.
2.

3.
4.
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5.

6.

7.

8.

9.

Nr.
1.

achterstand in afroven en herstel bermen van de
afgelopen jaren wordt ingelopen. Bijvoorbeeld
aanbrengen grasbetonstenen langs Seterseweg i.v.m.
gevaarlijke berm.
Onkruidbestrijding verharding: laatste jaren is het
onkruid steeds weliger gaan groeien en daardoor kwam
de onderhoudskwaliteit sterk onder druk. Met name op
de piekmomenten (mei/juni en augustus/september)
van onkruidgroei wordt een aanslag gepleegd op het
kwaliteitsbeeld. Met hulp van een aannemersbedrijf is
(in regie) extra inzet gepleegd om de kwaliteit van de
bestratingen in de stad op een aanvaardbaar niveau te
brengen.
Straatreiniging: stortrechten overschreden met
€ 13.000, maar minder uitgaven (€ 26.000) op diensten
van derden door inzet van uitkeringsgerechtigden via
werkgelegenheidsproject.
Meer bijdrage uit afvalstoffenheffing door meer inzet
i.k.v. straatreiniging.
Onderhoud civieltechnische kunstwerken: m.i.v. 2008 is
voor werkzaamheden een bouwvergunning nodig. Dit
levert vertraging op in de uitvoering en daardoor een
onderschrijding op het budget.
Vervangen palen en borden onderschrijding doordat
kosten van aanschaf van palen en borden zijn geboekt
bij verkeersmaatregelen (flespalen).
Onderhoud van en toezicht op havens onderschrijding
doordat er nog geen activiteiten zijn uitgevoerd in
afwachting van beleid.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Door nieuwe werkwijze jaarplan grote onderschrijding
op budget Groot onderhoud wegen. Resterende
middelen ingezet ter dekking van andere projecten,
zoals: herinrichting wegen Larenbuurt, reconstructie
fietspad Dongeroute en wegmarkering Weststadweg.

L

33

N

L
B

13
12

V
V

L

31

V

L

8

V

L

7

V

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L

170

V

Beheersproduct: BH21004 Gladheidsbestrijding

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Onderschrijding lasten gladheidbestrijding door
aanpassing van het zoutmengsel en geen
noodzakelijke vervanging van materieel.
Minder inkomsten doordat facturatie aan
contractpartners pas in 2009 heeft plaatsgevonden.

L/B
L
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
11
V
8
N

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Beheersproduct: BH21005 Openbare verlichting

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Lasten overschreden door de piek in 2008 (inhalen
achterstand) i.v.m. het groepsgewijs vernieuwen en
vervangen van de openbare verlichting teneinde de
veiligheid op straat te waarborgen.
Daarnaast sterke stijging van diensten door derden
i.k.v. beheergegevens OV en elektrotechnische
ondersteuning.
Bij het vervangen en vernieuwen van de openbare
verlichting wordt technisch betere en zuiniger
apparatuur teruggeplaatst, wat zorgt voor een
besparing op de kosten voor elektriciteit (V € 173.000).
Daarnaast heeft er nog afrekening plaatsgevonden
over het jaar 2007 (N € 100.000)

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
173
N

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
De piek in 2008 voor het groepsgewijs vervangen van
verouderde verlichtingsapparatuur heeft geleid tot een
flinke overschrijding.
De energiekosten in 2008 vallen hoger uit omdat de
eindafrekening 2007 pas in 2008 heeft plaatsgehad.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L

185

N

L

70

N

2.

Nr.
1.

2.
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Programma: Woonomgeving

Openbaar groen
Portefeuillehouder

026
J. Boers

Afdeling

RBW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het zorgen voor een aantrekkelijke en overzichtelijke leefomgeving en het bieden van
recreatieve gebruiksmogelijkheden in de directe leefomgeving en het langs deze weg
zorgdragen voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Groenbeheerplan c.q. groenbeheersysteem
 Groenstructuurplan
 Ecologische visies
 Landschapsbeleidsplan
 Hoofdstuk 3 Perspectiefnota 2006 (Vensters op 2020)
 Stadsvisie-Plus 2000-2015
 Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte
 Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008
7,1

Score
2008

Waardering groenvoorzieningen in de
7,1
7,1
7,2
woonbuurt.
2. Prioriteit groenvoorzieningen. *
€ 6,51
€ 6,09
€ 6,78
Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor
elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
Toelichting bij afwijkende doelstelling t.o.v. score:
In mei 2008 is de Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte door de gemeenteraad vastgesteld.
Daarin zijn vijf kwaliteitsniveaus onderscheiden, van zeer goed (A+) tot onvoldoende (D).
In de openbare ruimte van de gemeente Oosterhout wordt, met uitzondering van de
winkelcentra (daar niveau A), het kwaliteitsniveau B nagestreefd als basis, hetgeen
ongeveer overeenkomt met een rapportcijfer 6 tot 7.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
De openbare ruimte is fysiek veilig en de gebruikers waarderen het onderhoud van de
openbare ruimte positief
Opstellen en uitvoeren
De visie is vastgesteld. In de openbare ruimte
beeldkwaliteitplannen:
van de gemeente Oosterhout wordt, met
In april 2008 wordt de Kwaliteitsvisie
uitzondering van de winkelcentra (daar niveau
Openbare Ruimte voorgelegd aan de
A), het kwaliteitsniveau B nagestreefd als
gemeenteraad.
basis. Uitvoering zal in (deel)projecten worden
geborgd in het MJBP en JP 2009 e.v.
Groenbeheersysteem:
Voor de begroting 2009 zijn de financiële
Het groenbeheersysteem is geheel gevuld
gegevens uit het groenbeheersysteem niet
en operationeel.
toegepast. De ‘verschillen’ met de huidige
begroting zullen eerst zorgvuldig geanalyseerd
worden. Bij de 1e rapportage 2009 zullen de
gegevens uit het systeem worden gebruikt in
aanloop naar de begroting 2010.
Instellen groenfonds
Begin 2009 zal een voorstel aan de raad
worden voorgelegd om een groenfonds in te
stellen.
Aanleg Slotbossetorenpark
Er moet eerst een besluit genomen worden
over de aanleg, in relatie tot de wens om te
komen tot een woonzorgvoorziening en de
verplaatsing van Twins.
Uitvoeren bomencompensatie (1000 bomen Het project ‘Jij maakt de stad groen’ heeft alle
planten):
verwachtingen overtroffen. In het voorjaar zijn
In het 4e kwartaal 2008 zullen
ruim 2.800 bomen in particuliere grond
compensaties worden uitgevoerd.
aangeplant, in het najaar nog eens 1.000
bomen.
Actualisatie monumentale bomenlijst:
In de begroting 2009 en 2010 zijn gelden in de
In verband met beperkte middelen in het
exploitatie opgenomen voor de actualisatie
investeringsprogramma openbare ruimte
van de monumentale bomenlijst. Uitvoering zal
2008, wordt in 2008 vooralsnog geen inzet
plaatsvinden in 2009.
gepleegd in actualisatie van de
monumentale bomenlijst, maar in 2009.
Bestrijden overlast door hondenpoep:
Het succes van het project is sterk afhankelijk
In 2008 zal vooral aandacht worden
van de gecombineerde inzet van onderhoud,
besteed aan handhaving.
communicatie én handhaving. Begin 2009 zal
het uitvoeringsbeleid worden geëvalueerd en
zullen de bevindingen worden
gecommuniceerd.
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Toelichting op de speerpunten 2008
Slotbossetorenpark
In 2008 is geen beslissing genomen met betrekking tot de verplaatsing van Twins uit het
Slotbossetorenpark en de ontwikkeling van een zorgvoorziening aldaar. Wel is duidelijk
geworden dat Twins geen plek zal vinden in het sportpark in de omgeving van De Contreie.
Vooraleer er duidelijkheid bestaat over de toekomstige locatie van Twins kan de
voorbereiding van de inrichting van het Slotbossetorenpark niet ter hand worden genomen.
Overige activiteiten
Onder dit beleidsproduct worden tevens de volgende activiteiten ontplooid:
 Opstellen en uitvoeren van beleid met betrekking tot openbaar groen en de openbare
ruimte in brede zin;
 Dagelijks onderhoud (maaien, schoffelen, snoeien), op basis van meerjarenplan;
 Onderhoud naar aanleiding van meldingen (klachtenonderhoud);
 Vervangen van “versleten” groenvoorzieningen (in reconstructieplannen), afgestemd
op andere onderhoudsactiviteiten in de openbare ruimte;
 Aanleg nieuwe groenvoorzieningen in de uitbreidingswijken.

Output-indicatoren
Overige indicatoren
1. Aantal klachten en meldingen
openbare ruimte totaal
2. Idem waarvan gerelateerd aan het
beleidsproduct Openbaar groen

Score
2006

Score
2007

Score
2008

4.460

Ambitie/
prognose
2008
5.000

4.133
998

1.328

1.000

1.229

4.415

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
3.232
0
247
978
4.457
53
4.404

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Uren afdeling RBW-Afval
Uren afdeling RBW-BOR
Uren afdeling RBW-BP
Tractiemiddelen
Totaal apparaatskosten
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Begroting
2008
2.514
0
150
1.220
3.884
1
3.883

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
2.967
-454
0
0
172
-21
999
221
4.137
-254
20
-20
4.117
-234

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal

Rekening 2008
Aantal Tarief

1.000
13.095
4.994

969
10.362
4.063

52
52
63

52.000
680.940
314.622
172.475
1.220.037

52
52
63

Totaal
50.388
538.824
255.969
153.334
998.515
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Toelichting afwijking aantal uren
RBW-BOR. De onderschrijding van 2.733 uren bij BOR wordt veroorzaakt door deels
openstaande vacatures en deels hoog ziekteverzuim bij het cluster Groen, maar vooral bij
het cluster Service & Regie in de serviceploegen. Dit is deels opgevangen door extra inhuur
en deels door extra uitbesteding.
In de loop van 2008 is bij RBW-BP een vacature ontstaan van senior-ontwerper groen. Deze
is eind 2008 parttime ingevuld. Door forse inzet op het stedelijke ontwikkelingsproject De
Contreie zijn minder uren besteed aan het beleidsproduct.

Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH56001 Beleid en beheer openbaar groen:

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Specificatie van het resultaat
Ondanks de incidentele uitgaven i.v.m. communicatie
rondom de actie “Jij maakt de stad groen” (N € 4.000)
is op dit product een onderschrijding door minder
afname diensten van derden (V € 6.000) voor het
verkrijgen van groenbeheergegevens.
Subsidie ontvangen van Ministerie van LNV voor het
openstellen van onze bossen. Deze subsidie wordt
eens in de 5 jaar verstrekt en jaarlijks uitgekeerd en is
niet in de begroting opgenomen.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
1
V

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
In 2007 is op dit product € 186.000 uitgegeven voor de
kwaliteitsimpuls Openbare ruimte en voor het optuigen
van de beheersystemen groen en wegen. In 2008 niet.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L

186

Nr.
1.

2.

Nr.
1.
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V
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Beheersproduct: BH56002 Onderhoud openbaar groen

Nr.

Nr.
1.
2.

3.

Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Onttrekking aan reserves
Onttrekking uit vrije reserve i.k.v. Landschapspark
Oosterhout-Breda
Herinrichting Rulstraat groen is gedekt door een
onttrekking uit de reserve Bomencompensatie
Binnenstad
Onttrekking uit reserve Bomencompensatie Binnenstad
ter gedeeltelijke dekking van “Jij maakt de Stad groen”

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
25
V

Specificatie van het resultaat
Kleinschalige reconstructies groen onderschreden
doordat nieuwe werkwijze rondom het Jaarplan
Openbare ruimte heeft geleid tot het doorschuiven van
enkele projecten naar 2009.
Dagelijks onderhoud openbaar groen overschreden
doordat de kosten voor het project “Jij maakt de stad
groen” alle verwachtingen te boven gingen (€ 193.000)
en het aanbestedingsvoordeel op de groenbestekken
niet een even groot exploitatievoordeel bleek te zijn.
Onderhoud openbaar groen algemeen voornamelijk
overschreden i.v.m. juridische advisering in de kwestie
met de vorig jaar in gebreke gestelde groenaannemer.
Onderhoud recreatieve fietspaden overschreden door
extra niet voorziene kosten Reconstructie fietspad
Dongeroute (dekking uit Groot OH wegen)
Onderhoud gras overschreden door extra inhuur
menskracht vanwege vacature taakgroep gras (open
gehouden i.v.m. doorontwikkeling afdeling) en hogere
kosten voor maaien kruidenrijke grasterreinen door
hoge aanbesteding en in rekening gebracht additioneel
areaal.
Onderhoud bomen overschreden door veel extra
bomensnoei bijvoorbeeld Burg. Elkhuizenlaan,
Vlinderbuurt, Duigendreef en De Schelp (N € 79.000)
en minder inboet en water geven (V € 44.000).
Onderhoud Eco verbindingszone Weststad
onderschrijding door gunstige aanbesteding
Voor de uitvoering van het hondenpoepbeleid is in 2008
de opdracht gegund voor € 142.000. Beschikbaar
budget € 34.000.
Uit het budget Onderhoud groen is een deel ingezet
t.b.v. de herinrichting Larenbuurt groen.
Diverse inkomsten i.k.v. groenonderhoud voor
Oosterhoutse bedrijven en instellingen

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
21
V

L

146

N

L

13

N

L

90

N

L

40

N

L

35

N

L

20

V

L

108

N

L

60

N

B

20

V

Storting in reserves
N.v.t.
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B

7

V

B

5

V

34

Nr.
1.

2.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
In 2007 hogere kosten voor dagelijks onderhoud
openbaar groen doordat de oorspronkelijk aannemer in
gebreke is gesteld en vervolgens andere aannemers
zijn ingezet voor herstelbeurten en het afwerken van
bestekken. Tevens zijn er kosten gemaakt voor
juridische procedures.
In 2008 heeft de actie ”Jij maakt de stad groen”
plaatsgevonden. Er zijn ruim 3.500 bomen aangeplant.
De kosten kwamen t.l.v. de post dagelijks onderhoud
groen.
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(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L

600

V

L

193

N
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Programma: Woonomgeving

Buurt- en wijkbeheer
Portefeuillehouder

043

J. Boers

Afdeling

RBW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het in samenwerking met bewoners, Cires, Merites en Politie vergroten van de
betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving en het beter doen aansluiten van beheer
en onderhoud van de openbare ruimte bij de wensen en behoeften van bewoners.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Nota buurtbeheer nieuwe stijl (1997) en het daaruit voortvloeiende convenant
Buurtbeheer
 Toekomstvisie buurtbeheer (2002)
 Outputcontract met Merites
 Prestatieafspraken met Cires
 Veiligheidsplan 2006 - 2009
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.
2.

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008
7,0
6,7

Score
2008

Tevreden over de woonomgeving.
6,9
7,0
7,0
Tevreden over verkeersveiligheid in de
6,7
6,7
6,7
eigen woonbuurt.
3. De gemeente heeft voldoende aandacht
3,5
6,0
6,2
6,2
voor de problemen in mijn woonbuurt.
4. Mijn woonbuurt zal de komende jaren
4,4
6,0
6,2
6,2
vooruit gaan.
5. Bereid om zelf actief mee te werken aan
5,1
6,0
6,0
6,0
verbeteren van woonbuurt.
6. Prioriteit buurt- en wijkvoorzieningen. *
€ 3,85
€ 4,66
-€ 4,67
Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor
elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
Toelichting bij afwijkende doelstelling t.o.v. score:
Met het vaststellen van de kwaliteitvisie Openbare Ruimte is een helder instrument
verkregen om burgers inzichtelijk te maken welke kwaliteit de gemeente Oosterhout voor de
openbare ruimte nastreeft. Verwacht mag worden dat daardoor meer begrip zal ontstaan
voor het niveau en de wijze van onderhoud van de gemeente.
Omdat in dezelfde kwaliteitsvisie voor een aantal buurten een groot-onderhoud-behoefte is
gesignaleerd en daar de komende jaren extra aandacht naar zal uitgaan, zal een aantal
buurten de komende jaren vooruitgaan.

Beleidsjaarrekening 2008

36

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers
Het project Larenbuurt (als aandachtsbuurt) De Larenbuurt is in december 2008
wordt in het vierde kwartaal van 2008
civieltechnisch gereedgekomen. Groenaanleg
afgerond.
zal begin 2009 geschieden. Vervolgens loopt
in 2009 voor de aannemer de
onderhoudstermijn.
Grotere rol buurtbewoners
Door gebrek aan vaste gesprekspartners is er
• bij inrichting eigen woonomgeving
(buurtoverleggen uitbreiden van 12 naar nog geen uitbreiding van buurtoverleggen
gerealiseerd.
16)
•

van de aandachtsbuurten Larenbuurt en Beide buurten zitten in de uitvoeringsfase.
Slotjes-Midden

Toelichting op de speerpunten 2008
Rol buurtbewoners
Burgers gaan graag het gesprek aan indien er over hun buurt wordt gesproken, er is dan
echter nog geen sprake van een structureel buurtoverleg. De nieuwe manier van
buurtgericht werken, en de implementatie daarvan in 2009, zal tevens worden aangewend
om het buurtoverleg te bevorderen.
De contacten tussen gemeente en buurtbewoners van de Larenbuurt verlopen grotendeels
via de buurtcoördinator en de toezichthouder van het project. Bij Slotjes-Midden lopen de
contacten tussen de gemeentelijke projectmanager, vertegenwoordiging van de
projectontwikkelaar en vertegenwoordiging van de bewoners in de vorm van periodiek
overleg.
Overige activiteiten
Onder dit beleidsproduct worden tevens de volgende activiteiten ontplooid:
 regievoering buurtbeheer door middel van actieve rol en het leveren van de voorzitter
en de beleidsmatige inbreng.
 woonservicezone Oosterheide: deelproject “Openbare Ruimte”, waarin nadrukkelijk
aandacht wordt besteed aan levensloop bestendigheid, met name voor minder
mobiele en oudere gebruikers.
 Organisatie en aanpak van aandachtsbuurten
 Organisatie van en deelname in wijkteams, deelname in buurtoverleggen
 Onderkennen en stimuleren bewonersinitiatieven
 Beleidsontwikkeling en -advisering
 Opstellen Jaarplannen en Meerjarenplannen Openbare Ruimte (uit te voeren
projecten en werkzaamheden) met behulp van een prioriteringssystematiek in het
kader van Integraal Beheer Openbare Ruimte
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Output-indicatoren
Score
2006

Overige indicatoren

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008
0*
2
7
3

Score
2008

1. Aantal buurtbeheerprojecten
50
50
0
2. Aantal aandachtsbuurten
1
1
2
3. Aantal buurtpreventieprojecten
6
5
6
4. Aantal wijkteams
3
3
3
5. Aantal bijeenkomsten wijkteams
5. Aantal buurtoverleggen
11
11
14
11
*In het najaar van 2007 is het nieuwe speelbeleid vastgesteld. Sindsdien vallen alle
speelplaatsen onder dezelfde noemer en zijn opgenomen bij BL052 Speelvoorzieningen.

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
188
8
210
246
653
1
652

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
182
0
133
214
529
0
529

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling RBW-BP
Uren afdeling RBW-BOR
Uren afdeling RBW-Afval
Tractiemiddelen
Totaal apparaatskosten

2.979
500

63
52

187.677
26.000
0
0
213.677

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
63
119
47
-47
132
2
187
27
428
101
0
0
428
101

Rekening 2008
Aantal Tarief
2.769
197
18

63
52
52

Totaal
174.447
10.244
936
934
186.561

Toelichting afwijking aantal uren
RBw-BOR.
303 uren minder besteed aan dit product, doordat er minder een beroep is gedaan op de
unit BOR vanuit buurtbeheer.

Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH82101 Buurt- en wijkbeheer

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Nr.
1.

2.

3.

4.

Nr.
1.

2.

Specificatie van het resultaat
Buurtbeheer algemeen onderschreden doordat er in
2008 in algemene zin met buurtbeheer te weinig is
gebeurd. Is eind 2008 weer opgepakt.
De onderschrijding voor de buurtcoördinator budgetten
Noord en Midden is veroorzaakt doordat gereserveerde
middelen voor uiteenlopende projecten uiteindelijk uit
andere dekkingsbronnen zijn gefinancierd.
Buurtcoördinator budget Zuid onderschreden doordat 2
projecten met geplande uitvoering laatste kwartaal
2008 meer voorbereidingstijd vergden dan voorzien.
Post IBOR onderschreden door vacature projectleider
IBOR en de doorontwikkeling van de organisatie. Is
eind 2008 weer opgepakt.

L/B
L

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Het Buurtcoördinator budget Zuid is onderschreden,
omdat gelden waren gereserveerd voor twee projecten
met de bedoeling ze in 2008 uit te voeren. Er zal
worden voorgesteld de gelden d.m.v.
resultaatbestemming mee te nemen naar 2009.
In 2008 was er € 70.000 extra budget voor IBOR dit is
niet geheel aangewend en zal (indien gehonoreerd)
worden meegenomen naar 2009.

L/B
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(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
3
V

L

7

V

L

26

V

L

36

V

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L

26

V

L

36

V

39

Programma: Woonomgeving

Speelvoorzieningen
Portefeuillehouder

052

J. Boers

Afdeling

RBW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het aanbieden van speelvoorzieningen met als doel dat kinderen en jeugd tot 18 jaar zich
sociaal en fysiek kunnen ontwikkelen en ontspannen, waarmee tevens de sociale cohesie
wordt versterkt.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Hoofdstuk 3 Perspectiefnota 2006
 Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen 2004
 Kadernota Sport en sportieve recreatie
 Nota Buurtbeheer nieuwe stijl (1997)
 Buitenspelen in Oosterhout (2007)
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

1.

Score
2007

Doelstelling
2008
6,7

Score
2008

Waardering speelmogelijkheden voor
6,4
6,4
6,3
kinderen in de woonbuurt.
Toelichting bij afwijkende doelstelling t.o.v. score:
In 2008 is de concept-spreidingskaart door het college vastgesteld en is er gestart in overleg
met vooral kinderen gestart met het aanpassen van speelvoorzieningen (vernieuwing,
verplaatsing en eventueel uitbreiding). De waardering voor de speelvoorzieningen zal
daardoor toenemen, uiteindelijk tot een ruime 7, maar komt momenteel nog uit op een 6,3.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers
In 2008 zal de eerste fase zoals genoemd
De ‘Spreidingskaart speellocaties’’ is in
in de nota “Buiten Spelen” worden
september, na de inspraak, door het college
gerealiseerd.
vastgesteld. Vervolgens is gestart met de
uitvoering in het pilot gebied ‘Larenbuurt’.
Toelichting op de speerpunten 2008
In 2008 is de spreidingskaart vastgesteld en is er gestart met voorbereiding en inventarisatie
van de wensen van de kinderen. Via de basisscholen in Dommelbergen is het wensenpakket
van de kinderen in beeld gebracht. Voor de Larenbuurt zijn deze wensen vertaald naar een
nieuwe inrichting. Begin 2009 wordt er gestart met de uitvoering van de pilotgebieden
Larenbuurt en Oosterheide. Het project loopt tot en met 2010.
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Overige activiteiten
Onder dit beleidsproduct worden de volgende activiteiten ontplooid:
• aanleg, onderhoud en renovatie van speelvoorzieningen
• opstellen en uitvoeren jaarlijks onderhoudsprogramma speelvoorzieningen
Output-indicatoren
Score
2006

Overige indicatoren

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008
135 *
5.000

1.
2.

Score
2008

Aantal speelvoorzieningen
147
147
143**
Aantal meldingen openbare ruimte
--4.415
totaal
3. Idem gerelateerd aan het product
--40
Speelvoorzieningen
* In het najaar van 2007 is het nieuwe speelbeleid vastgesteld. Sindsdien vallen de
buurtbeheerprojecten onder de noemer van de speelvoorzieningen.
** Tijdens de inspraak op de concept-spreidingskaart is er veel weerstand gekomen tegen
het aantal op te heffen speelvoorzieningen. Door gehoor te geven aan deze reacties zullen
er meer speellocaties behouden blijven.

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
151
0
57
192
401
0
400

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
344
0
56
195
595
0
595

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling RBW-BOR
Uren afdeling RBW-BP
Uren afdeling RBW-Afval
Uren afdeling RBW-REA
Tractiemiddelen
Totaal apparaatskosten

2.585
850

52
63

134.420
53.550
0
0
7.400
195.370

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
131
213
0
0
56
0
239
-44
426
169
0
0
426
169

Rekening 2008
Aantal Tarief
2.461
1.493
7
51

52
63
52
52

Totaal
127.972
94.059
364
2.652
14.035
239.082

Toelichting afwijking aantal uren
Toename van uren RBW-B&P door het aanstellen van een Mw. Project Speelvoorzieningen.
In de begroting werd ervan uitgegaan dat de werkzaamheden bij meerdere personen in de
functie zouden worden ingepast, maar bij het formuleren van het beleidsplan Buiten Spelen
bleek het aanstellen van een medewerker voor dit project gerechtvaardigd.
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Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH58002 Speel- en recreatievoorzieningen

Nr.
1.

Storting in reserves
Storting in bestemmingsreserve Buiten Spelen

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
230
N

Nr.
1.
2.

Onttrekking aan reserves
Onttrekking i.v.m. project Buiten Spelen
Bestemmingsreserve Buitenspelen: interne kosten

L/B
B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
16
V
65
V

Specificatie van het resultaat
In 2008 is de spreidingskaart vastgesteld en
daadwerkelijke uitvoering vanaf begin 2009. Resterend
budget zal worden doorgeschoven naar 2009 (via
functie 980).
Meerjarenplan Speelvoorzieningen onderschreden
i.v.m. tussentijdse budgetoverheveling vanuit
onderhoudsbudget. Valt weg tegen overschrijding op
post onderhoud.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
214
V

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

2.

Nr.

L

62

V

Beheersproduct: BH58003 Onderhoud speelvoorziening

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Onderhoud Speelvoorzieningen overschreden i.v.m.
tussentijdse budgetoverheveling, maar uitgaven wel op
deze post terechtgekomen. Valt weg tegen
onderschrijding op bovenstaand product.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
62
N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.
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PROGRAMMA 4
VEILIG

Beleidsproducten binnen dit programma:
• BL008 Brandweer
• BL009 Openbare orde en veiligheid
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Programma: Veilig

Brandweer
Portefeuillehouder

008
Burgemeester

Afdeling

BWR

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het voorkomen en bestrijden van brand en brandgevaar en ongevallen bij brand. Het
beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen. Het beperken en
bestrijden van zware ongevallen.
Het voorkomen van incidenten komt tot uitdrukking in activiteiten op het gebied van de
eerste twee schakels van de veiligheidsketen:
Pro-actie: het structureel wegnemen van oorzaken van gevaar;
Preventie: het in een gegeven onveilige situatie treffen van maatregelen die effect hebben
op de directe oorzaken van onveiligheid en/of op het verminderen van de gevolgen ervan.
Het beperken en bestrijden van incidenten komt tot uitdrukking in activiteiten op het gebied
van de drie laatste schakels van de veiligheidsketen: preparatie, repressie en nazorg.
Preparatie: de voorbereiding op de daadwerkelijke bestrijding van incidenten;
Repressie: alle taken die te maken hebben met de daadwerkelijke bestrijding van het
incident;
Nazorg: de verdere afhandeling van een incident en terugkeer naar de normale situatie.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Brandweerwet
 Wet rampen en zware ongevallen
 Verschillende andere wetten (Gemeentewet, Woningwet, Wet milieubeheer)
 Bouwverordening, Brandbeveiligingsverordening, Verordening brandveiligheid en
hulpverlening
 Organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding, Regionaal basisplan
Rampenbestrijding
 Besluit Brandweerpersoneel
 Verschillende brancherichtlijnen (leidraad oefenen, leidraad repressieve
brandweerzorg
 Normenboek Brandweer
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.
Toelichting bij afwijkende doelstelling t.o.v. score: een afwijking van de score betekent
intensivering (of extensivering) van het bestaande beleid, graag hierop een toelichting.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
In Oosterhout is sprake van een hoge mate van brandveiligheid, indien zich toch
incidenten voordoen blijft schade beperkt
Normen behalen uitruktijden en verbeteren
Voorbereiding voor de bouw van de nieuwe
paraatheid: nieuwe huisvesting brandweer
kazerne zijn in volle gang. Nog dit jaar wordt
én organisatorische maatregelen.
de bouwvergunningaanvraag ingediend en
kan, na goedkeuring bouwaanvraag, worden
gestart met de bouw.
Er zijn 2 beroepskrachten aangesteld die in
de dagsituatie in de uitruk voorzien.
Er wordt uitvoering gegeven aan het plan van
aanpak voor inzet vrijwilligers voor de
verbetering van de paraatheid overdag.
Verdere intensivering samenwerking
Samenwerking 3xrood verloopt goed. In het
brandweerzorg met Drimmelen en
voorjaar is hierover bestuurlijk overleg
Geertruidenberg
geweest. In het najaar heeft bestuurlijk
overleg 3xrood plaatsgevonden waarin is
besloten te onderzoeken op welke wijze de
samenwerking nog verder kan worden
geïntensiveerd.

Toelichting op de speerpunten 2008
De ontwikkeling van de afdeling brandweer was afgelopen jaar gebaseerd op een drietal
pijlers. Op de eerste plaats de ontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie (de Stad
centraal, Oosterhout familiestad). Belangrijk aspect hierbij was om als brandweer voldoende
betrokken te blijven bij de lokale ontwikkelingen. De tweede peiler was gericht op de
ontwikkeling in 3 x rood verband. De samenwerking binnen het cluster krijgt steeds meer
vorm en inhoud. De laatste peiler betreft de doorontwikkeling van de brandweer in het kader
van de regionalisering beheer brandweer. Er is afgelopen jaar uitvoering gegeven aan het
afdelingsplan 3xrood. Het vinden en binden van vrijwilligers, verzakelijking,
professionalisering en paraatheid speelde een nadrukkelijke rol bij de ontwikkelingsrichting
van de afdeling brandweer in het algemeen.
Overige activiteiten
• De intensivering van de samenwerking in 3xrood-verband is in volle gang. Er is gewerkt
aan de uitvoering van het afdelingsplan 2008.
• Voorbereiding voor de bouw van de nieuwe kazerne zijn getroffen. De
bouwvergunningaanvraag is ingediend. De start van de bouw staat gepland in maart
2009.
• Met betrekking tot risicobeheersing is er in overleg met de gemeentelijke organisatie
gewerkt aan het invoeren van zgn. aanlandplekken voor de medewerkers van preventie
in het gemeentehuis.
• In overleg met de afdeling VVH is gewerkt aan de invoering van het Gebruiksbesluit met
ingang van 1 oktober 2008./ 1 november 2008
• Het eindrapport “terugdringen loze meldingen” is gereed. Het nodeloos alarmeren van
het vrijwillig brandweerkorps moet hiermee zo veel als mogelijk voorkomen worden. De
eerste vervolgactiviteiten zijn uitgezet.
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•
•
•

Wegens (onverwacht) vertrekken van korpsleden is wederom geïnvesteerd in het
werven én het opleiden van vrijwilligers. Het opkomstniveau/paraatheid dient
gegarandeerd te blijven.
In het kader van de uitvoering van de paraatheidsnota zijn een tweetal nieuwe vaste
medewerkers reeds in dienst getreden. De verbetering van de paraatheid is verder
uitgewerkt in vervolgstappen en actiepunten
De planvorming bij de brandweer (aanvalsplannen, brandkranenboek, rampenbestrijdingsplannen) met gebruikmaking van de automatisering- en informatiseringtechnieken
(bv. GIS) is opgepakt

Output-indicatoren
Overige indicatoren

Score
2006

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008
30

Score
2008

1. Aantal adviezen inrichting openbare
20
20
30
ruimte
2. Aantal adviezen bouw- en
83
88
133
100
milieuvergunning
3. Aantal controles evenementen in het
82
101
80
96
kader van brandveiligheid
4. Aantal brandveiligheidscontroleurs
-4
4
4
5. Aantal gecontroleerde
85
102
120
117
gebruiksvergunningen panden *)
6. Aantal verstrekte
22
15
2
13
gebruiksvergunningen panden *)
7. Aantal brandweeroefeningen
33
33
33
33
regulier
8. Aantal brandweer oefeningen
2
1
1
1/2
realistisch
9. Aantal korps in- en uit
6/12
10/10
1/1
6/2
10 Uitruktijden brand/hulpverlening
-/- norm
-/- norm
-/- norm
-/- norm
[mate waarin wordt voldaan aan de
25%
25%
norm]
*) Het in werking treden van het Gebruiksbesluit per 01-11-2008 zal het volgende tot gevolg
hebben:
 Minder gebruiksvergunningen
 Minder Legesinkomsten gebruiksvergunningen
 Meer toezicht
 Meer gebruiksmeldingen
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
674
61
233
1.227
2.195
77
2.118

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Uren Brandweer
In de apparaatskosten zijn
de personeelskosten
vrijwillige brandweer
vastgelegd.
Aandeel kosten onderh.
brandweerkazernes
Salarissen en Sociale
lasten en Overige
salariskosten
Totaal apparaatskosten

Begroting
2008
587
95
220
1.207
2.110
21
2.089

(bedragen * € 1.000)
Afwijking
Rekening
2008
608
-21
103
-8
284
-64
1.414
-207
2.409
-300
99
-79
2.310
-221

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal

Rekening 2008
Aantal Tarief

13.677

19.112

62

847.974
271.030

62

Totaal

1.030.944
269.397

88.410

62.907

0

50.960

1.207.414

1.414.208

Toelichting afwijking aantal uren
In 2008 zijn door de brandweer meer uren gemaakt dan geraamd. De oorzaak hiervan is
gelegen in het feit dat enerzijds door de brandweer wordt uitgegaan van een hoger aantal
produktieve uren dan de normering anderzijds door dat een aantal werkzaamheden (met
name controles) in de avonduren en in de weekeinden moet plaatsvinden.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH12001 Brandweer

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Nr.
1.

2.

3.

Specificatie van het resultaat
Baten
Door het later in werking treden van het Gebruiksbesluit
zijn er meer Leges ontvangen dan waarmee in de
(gewijzigde) begroting rekening is gehouden.
Daarnaast betreft het de ontvangst van kosten gemaakt
voor de andere 3x rood-gemeenten (zie 2)
Leveringen derden
− In het kader van de samenwerking binnen 3x Rood
komt het met regelmaat voor dat tegelijk met de
“eigen” bestellingen ook bestellingen voor de
andere gemeenten worden gedaan. De kosten
worden vervolgens in rekening gebracht en terug
ontvangen (zie punt 1)
− Betreft kosten van schoonmaak van de kazerne.
Deze niet geraamde kosten zijn ten laste van de
brandweer gebracht ipv ten laste van “gebouwen
beheer”.
− Betreft de kosten van opleidingen van vrijwilligers.
Om te kunnen blijven voldoen aan de strenge eisen
op het gebied van opleiding en vorming is
(bij)scholing in toenemende mate van belang. Een
bijkomende oorzaak is gelegen in het feit dat de
regio voorheen de kosten van opleidingen achteraf
(aan het einde van het studiejaar) factureerde en
tegenwoordig aan het begin van het studiejaar/
pleiding. Hierdoor is er sprake van een inhaaleffect.
Inkomensoverdrachten
Hogere bijdrage aan de regionale brandweer (8,5%)
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B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
79
V

L

19

N

L

8

N
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Nr.
1.

2.

3.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Baten
In toenemende mate worden ook aanschaffingen
gedaan voor de andere “3xrood-gemeenten”. Deze
kosten worden aan hen doorberekend waardoor de
baten stijgen. Ook terug te vinden in een toename van
de kosten.
Leveringen derden
− In het kader van de samenwerking binnen 3x Rood
komt het met regelmaat voor dat tegelijk met de
“eigen” bestellingen ook bestellingen voor de
andere gemeenten worden gedaan. De kosten
worden vervolgens in rekening gebracht en terug
ontvangen (zie punt 1)
− In 2007 heeft een (incidentele) verschuiving
plaatsgevonden tussen de leveringen derden en de
inkomensoverdrachten. Thans weer gecorrigeerd.
Inkomensoverdrachten
In 2007 heeft een (incidentele) verschuiving
plaatsgevonden tussen de leveringen derden en de
inkomensoverdrachten. Thans weer gecorrigeerd.
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Bedrag V/N

B

22

V

L

67

V

L

42

N
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Programma: Veilig

Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder

009

Burgemeester

Afdeling

VVH

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Terugdringing van de criminaliteit en bevordering van het veiligheidsgevoel, waarbij de
accenten liggen op een samenhangende proactieve en preventieve aanpak van
veiligheidsproblemen. Het leveren van een bijdrage aan een goed geordende, veilige,
rustige en aantrekkelijke openbare ruimte.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Beleidskaders veiligheidsplan 2006 – 2009
 Notitie toezichthouders openbare ruimte (juni 2004)
 Wettelijke bepalingen op het gebied van openbare orde en veiligheid en
crisisbeheersing
 Algemeen plaatselijke verordening (APV)
 Drank- en horecawet, Wet op de kansspelen en overige bijzondere wetten
 Centrumprogramma +
 Plan Crisismanagement
 Rapport 3 x Oranje
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008
7,3
7,1
6,5
6
6
---

Score
2008

Algemeen gevoel van veiligheid
7,4
7,3
7,5
Veiligheidsgevoel in de eigen woonbuurt.
6,8
7,1
7,1
Veiligheidsgevoel in de gemeente
6,4
6,3
6,4
Aandacht gemeente voor veiligheid.
5,4
5,2
5,4
Waardering inzet politie.
5,1
5,0
5,0
Prioriteit openbare orde en veiligheid. *
€ 10,60
€ 8,30
€ 11,93
Aandeel inwoners dat vaak bepaalde
7,1%
11,8%
5,7%
plekken in de gemeente mijdt omdat die
als onveilig worden ervaren
8. Aandeel inwoners dat vaak bepaalde
2,9%
4,1%
-2,9%
plekken in de woonbuurt mijdt omdat die
als onveilig worden ervaren
Noten: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor
elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
In Oosterhout worden verstoringen van de openbare orde zoveel mogelijk
voorkomen en als zich een verstoring voordoet zijn slachtofferschap en schade
beperkt
Navolging buurtpreventieprojecten:
Burgers die bij de afd. VVH informeren naar
Toepassing van het Politiekeurmerk Veilig
informatie over het PKVW zijn
Wonen afspraken met projectontwikkelaars doorverwezen naar de website
(doorlopend);
www.politiekeurmerk.nl.
1 voorlichtingscampagne per jaar;
Er is in 2008 geen verzoek vanuit
beoordelen bouwplannen (doorlopend);
buurtpreventie ontvangen om extra
verlichting volgens eisen PKVW (bij
voorlichting te ontvangen. Het verlenen van
renovaties)
PKVW –certificaten en het beoordelen van
inspecties (tussentijds en bij oplevering).
bouwplannen in de particuliere sector
De doelstelling met betrekking tot
geschiedt door particuliere bedrijven.
politiekeurmerken is om door
inbraakpreventie het inbreken te
ontmoedigen.
Veiligheidsplan:
Er is in mei 2008 door afd. VVH een
Periodieke monitoring door de driehoek en
miniconferentie veiligheid gehouden met
het college. Elk kwartaal in 2008 wordt de
betrokken interne en externe partners. In juli
driehoek en het college geïnformeerd. De
is de wijkscan van de Politie verschenen.
raad wordt in januari 2009 over de periode
Deze maakt het mogelijk te toetsen of de
2008 geïnformeerd.
doelstelling -10% aangiftes en meldingen is
gehaald. Op 22 september 2008 is de
evaluatie in de driehoek behandeld.
Inmiddels is de bestuurlijke procedure
afgerond en heeft de raad in december de
evaluatie van het uitwerkingsplan 2007 en
het uitwerkingsplan 2008/2009 vastgesteld.
Afspraken met politie over meer
De Politie is in het uitgaansgebied met extra
zichtbaarheid en aanwezigheid:
capaciteit op straat aanwezig tijdens de
De afspraken van 2007 worden voortgezet
vrijdag -en zaterdagavonden. Het aantal
in 2008.
gemeentelijke handhavers is inmiddels
uitgebreid tot tien.
De winkelcentra zetten particuliere
bewaking in.
Van maand tot maand worden met de
Politie afspraken gemaakt over
samenwerking in de openbare ruimte bij
handhaven en toezicht.
Evaluatie toezichthouders in openbare
Sinds 23 december 2008 is het
ruimte en Cameratoezicht: uitbreiding
cameratoezichtsysteem in het
toezichthouders en plaatsing camera’s in
uitgaansgebied operationeel. De Politie
2008. Het cameratoezicht wordt
heeft af moeten zien van de realisering van
meegenomen in de reconstructie van de
een Regionale Toezichtruimte. Momenteel
Klappeijstraat (vóór terrasseizoen 2008).
worden de beelden uit Oosterhout tijdelijk
uitgelezen in het bureau van de Politie team
Oosterhout.
Op Weststad zal een pilot cameratoezicht in

Beleidsjaarrekening 2008

Op Weststad is de pilot cameratoezicht nog
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Doelstelling
2008 operationeel zijn, bij voldoende
deelname van ondernemers aan het project.

De afspraken over samenwerking in het
toezicht zullen aan het eind van 2008
worden geëvalueerd. Datzelfde geldt voor
het cameratoezicht in het uitgaansgebied en
op bedrijventerrein Weststad, indien dit
begin 2008 operationeel is.

Resultaat
niet van de grond gekomen. Het project
bleek financieel onhaalbaar en thans wordt
door SBBO (Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oosterhout) gezocht naar een
alternatief systeem, niet uitgaande van zgn.
openbare orde camera’s maar camera’s
voor zaaksbeveiliging.
Deze laatste vergen minder hoge kosten en
de operationele regie blijft in handen van
SBBO.
De notitie cameratoezicht winkelcentra is
aangeboden aan de driehoek van 22
september 2008. Er is door de driehoek
gevraagd een publiek/privaat cameraplan
voor de winkelcentra gereed te hebben op 1
juni 2009, mocht blijken dat dan een aantal
veiligheidsmaatregelen die reeds zijn
getroffen toch onvoldoende effect hebben
gesorteerd.
Deze projecten zijn aangemeld bij het
Regionaal Platform Criminaliteits Preventie
dat in 2009 enkele pilots wil ondersteunen.

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
N.v.t.

Output-indicatoren
Overige indicatoren
1. Aantal handhavers in openbare
ruimte

2. Aantal verstrekte vergunningen APV
en bijzondere wetten
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Score
2006

Score
2007

6

6

Ambitie/
prognose
2008
9,4

902

713

680

Score
2008
Eigen:
4 fte ;
Inleen:
6 fte
994
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
353
38
0
681
1.072
121
951

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling SO
Uren afdeling VVH
Uren afdeling RBW-BOR
Uren afdeling RBW-BP
Tractiemiddelen
Totaal apparaatskosten

225
10.864

63
63

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
473
-279
42
-13
0
0
726
-28
1.242
-320
102
-14
1.139
-306

Begroting
2008
194
29
0
699
922
88
834

14.175
684.432
0
0
0
698.607

Rekening 2008
Aantal Tarief
590
9.475
50
273

71
70
52
63

Totaal
41.890
663.250
2.600
17.199
1.403
726.342

Toelichting afwijking aantal uren
In verband met langdurig ziekteverzuim en vacatureruimte zijn er minder eigen uren besteed
aan handhaving. Er is hiervoor extern personeel ingehuurd.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH14001 Integrale veiligheid

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
De inzet van extern personeel is groot geweest door
enkele langdurige zieken (hiervoor is dekking via het
PBS) en door extra aandacht handhaving. Er zijn door
de extra inzet handhaving ook extra inkomsten bij
parkeren gegenereerd. Het intensiveren van de
handhaving (meer ''blauw" op straat) heeft geleid tot
grote toename van het aantal uitgeschreven
naheffingen. De extra kosten voor de handhaving
worden gedekt uit deze extra inkomsten.
Er zijn kosten gemaakt voor de inhuur van een mobiel
camerasysteem tijdens carnaval doordat het eigen
systeem nog niet operationeel was.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
183
N

2.
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L

10

N
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3.

4.

Nr.
1.

De gemeente Oosterhout coördineert het project De
verbinding in uitvoering. Het betreft een meerjarig
project. De uitgaven betreffen de kosten voor een
tijdelijke programmamanager. De inkomsten zijn de
bijdrage van de deelnemende gemeenten.
De gemaakte kosten voor calamiteiten worden
doorberekend aan derden

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Extra uitgaven voor inhuur handhaving

L
B

20
16

N
V

L
B

5
5

N
V

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Beheersproduct: BH14002 Vergunningenverl. Openbare orde/veiligheid

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Er is Inhuur geweest van tijdelijk personeel i.v.m.
langdurige ziekte. Met deze kosten is rekening
gehouden binnen het PBS
Voor de huisvesting van de handhavers in de
binnenstad wordt ruimte gehuurd van Merites waarvoor
geen budget was opgenomen
Er worden uitgaven gedaan voor uittreksels i.v.m. de
check van horeca- en andere vergunningen
In verband met een rechtzaak is er juridische
ondersteuning geweest
Er zijn kosten gemaakt voor terrasvergunningen 20072008 waarvoor geen budget was opgenomen
Minder legesinkomsten voor vergunningen door
mindere aanvragen
Meer legesinkomsten precario door enkele langlopende
bouwprojecten

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
44
N

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Extra uitgaven voor handhaving

L/B

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Nr.
1.
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L

5

N

L

6

N

L

8

N

L

4

N

B

14

N

B

6

V

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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PROGRAMMA 5
VERKEER & MOBILITEIT

Beleidsproducten binnen dit programma:
• BL011 Verkeer
• BL012 Openbaar vervoer
• BL013 Parkeren
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Programma: Verkeer & Mobiliteit

Verkeer
Portefeuillehouder

011
J. van Brummen

Afdeling

RBW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het bereikbaar maken en houden van woningen, winkels en bedrijven op een zo efficiënt en
veilig mogelijke wijze. Op deze manier de kwaliteiten van Oosterhout als woon- en werkstad
minimaal waarborgen en waar mogelijk verbeteren.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Nota “Duurzaam Veilig”, Verkeersveiligheidsplan
 Mobiliteitsplan 2007 – 2015
 Programma 5 Verkeer & Mobiliteit Perspectiefnota 2009
 Rijks- en provinciaal beleid
 Netwerkanalyse Brabant Stad
 Fietsnota
 Masterplan fiets 2008-2015 (inhaalslag onderhoud fietspaden)
 Regionaal fietsnetwerk GGA Breda
 Beleid ANWB rondom bewegwijzering
Outcome-indicatoren
DoelScore
Burgerindicator (Burgerijenquête)
stelling
2008
2008
1. Fietsmogelijkheden in de gemeente.
7,5
7,6
7,6
7,6
2. Verkeersveiligheid in de gemeente.
6,4
6,6
6,6
6,6
3. Prioriteit verkeer en verkeersveiligheid. *
€ 10,38
€ 7,38
-€ 10,75
Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor
elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
Score
2006

Score
2007

Toelichting bij afwijkende doelstelling t.o.v. score:
Inhaalslag onderhoud fietspaden leidt tot verbetering fietskwaliteit.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
Effectdoelstelling
Doorstroming van het (auto) verkeer
Mobiliteitsplan:
e
In het 1 kwartaal 2008 wordt het
uitvoeringsplan voor het mobiliteitsplan
opgesteld. Daadwerkelijke uitvoering vindt
in 2008/2015 plaats. Binnen dat
uitvoeringsplan zullen de kruisingen
Bovensteweg/Burg. Elkhuizenlaan en Vijf
Eiken (op- en afritten) prioriteit krijgen
(quick wins).
Frequent overleg over Oosterhoutseweg en
Bredaseweg:

Effectdoelstelling
Toename van het fietsgebruik
Inhaalslag onderhoud fietspaden:
Aan de hand van het in het 3e kwartaal
2007 opgestelde en voorgelegde
uitvoeringsplan fietspaden voor de periode
2008 t/m 2010 worden in 2008
fietsprojecten uitgevoerd.

Resultaat
WERKELIJK RESULTAAT

Jaarlijks wordt een voortgangsrapportage van
het Mobiliteitsplan opgesteld, waarin tevens
een doorkijk naar de 2 volgende jaren zal
worden opgenomen. De voortgangsrapportage
2008 en de doorkijk naar 2009 zal in maart
2009 aan het college worden aangeboden.

Breda is betrokken bij de totstandkoming van
het Definitief Ontwerp voor de Bredaseweg. In
week 44-2008 is met de werkzaamheden
aangevangen. Tijdens de uitvoering (met
name voor het gedeelte ten zuiden van de
Burg. Materlaan) zal goede afstemming en
regelmatig overleg plaatsvinden met Breda.

In 2008 is voorbereiding gestart voor het
project fietspaden langs de Beneluxweg en de
Europaweg. Uitvoering van het project loopt
door in 2009. Gestart is met de voorbereiding
van het project Slotlaan (kruispunt Slotlaan van Oldeneellaan). Uitvoering hiervan staat in
2009 op het programma.

Toelichting op de speerpunten 2008
Mobiliteitsplan
Planvoorbereiding quick-win A27 is in een vergevorderd stadium. Uitvoering van het 1e
project Quick Win is de herinrichting van Esdoornlaan/Wilhelminakanaal Noord. Start
uitvoering in april 2009. In april 2009 komt meer duidelijkheid over het andere Quick Win
project “aanpassingen aan de VRI Oosterhout Oost”. De kosten van de aanpassing liggen
hoger dan geraamd. Afweging moet worden gemaakt aanpassing regeling of totale
vernieuwing verkeersregelinstallatie. De aanpassingen bij Oosterhout Zuid zullen in 2010
worden uitgevoerd.
Momenteel wordt er studie verricht naar de inrichting van de kruising Bovensteweg/
Elkhuizenlaan. De uitkomst daarvan zal maart 2009 bekend zijn. Het resultaat zal april/mei
aan het college worden voorgelegd. Daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden zal in
2010 plaatshebben.
Overige activiteiten
Onder dit beleidsproduct worden de volgende activiteiten ontplooid:
 Het ontwikkelen van beleid om de bereikbaarheid en leefbaarheid optimaal te houden
en uitvoering van op dit beleid gebaseerde maatregelen
- in 2008 is verder gewerkt aan een integrale aanpak van onderhouds-en
verkeersprojecten en een goede afstemming van de uitvoeringsprojecten
door regulier overleg met betrokken afdelingen.
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In 2008 is extra inspanning worden geleverd op het gebied van fietspaden.
Het betreft naast verbetering van bestaande fietsvoorzieningen ook realisatie
van ontbrekende fietsschakels.
Het ontwikkelen en uitvoering van specifieke plannen ten behoeve van de
verkeersveiligheid.
Het monitoren van het wegennet door het uitvoeren van verkeerstellingen
Klachtenafhandeling en het geven van verkeerskundige adviezen in
buurtbeheerprojecten
Deelname aan overleg Regio Breda (werkgroep netwerk, werkgroep fiets, werkgroep
duurzaam veilig, werkgroep ov). Dit betreft regulier overleg en uitvoering van
projecten die gezamenlijk in de werkgroepen worden bepaald.
Het beheren en onderhouden van verkeersregelinstallaties,
bewegwijzeringsystemen, wegmarkeringen en straatmeubilair.

Output-indicatoren
Overige indicatoren
1.
*k

Score
2006

Score
2007

--

--

Aantal black spots

Ambitie/
prognose
2008
1

Score
2008
1

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
343
22
432
421
1.218
47
1.172

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
437
2
376
614
1.429
2
1.427

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling RBW-BOR
Uren afdeling RBW
REA+BP
Uren afdeling RBW-BP
Uren afdeling RBW-Afval
Tractiemiddelen
Totaal apparaatskosten
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3.135
7.044

52
63/68

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
493
-56
5
-3
389
-13
428
186
1.315
114
7
-5
1.307
120

Rekening 2008
Aantal Tarief

Totaal

163.020
444.097

3.059

52

159.068
0

0
0
7.100
614.217

4.076
4

63
52

256.788
208
11.800
427.864
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Toelichting afwijking aantal uren
Vanwege oningevulde vacatures bij de taakeenheid Verkeer zijn er minder interne uren
doorbelast vanuit RBW-BP. Inhuur van derden is nodig geweest om benodigde
werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH21101 Verkeersbeleid

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Verkeersveiligheidacties/brigadiers en
verkeersveiligheid onderschreden doordat het aantal
verkeersbrigadiers is afgenomen en de mensgerichte
maatregelen die VVN in opdracht van de gemeente
uitvoert, goedkoper zijn uitgevallen dan begroot.
Daarnaast krijgen wij voor het uitvoeren van
mensgerichte maatregelen een subsidie van 80% van
de werkelijk gemaakte kosten.
Kleine verkeersmaatregelen overschreden door
uitvoering van projecten hekwerk langs brug Slotlaan,
vrachtwagenportaal Hoofseweg en verkeersplateau
Dommelbergenweg. Aanleg van het plateau komt voort
uit inspraak Larenbuurt en was reeds toegezegd. De
kosten van deze maatregel vielen hoger uit dan
geraamd (gedeeltelijke dekking uit de post gehandicaptenplatform) De overige twee maatregelen waren
gezien maatschappelijk belang noodzakelijk en uitstel
van deze projecten was niet acceptabel.
Bewegwijzering (algemeen + ANWB) onderschreden
door de beperkte personele capaciteit bij de
taakeenheid verkeer is geen prioriteit gegeven aan
onderhoud ANWB en bewegwijzering.
Ondanks aangepaste begroting palenplan
overschreden door schade aan palen en uitbreiding van
het palenplan met de extra palen Leysenhoek/Markt,
waarvoor geen onderhoudsbudget beschikbaar is. Door
problemen met functioneren van het systeem is meer
inzet geleverd door medewerker applicatie palenplan.
Overige posten verkeersbeleid: geen kosten voor
radarcontroleposten want opgeheven, budget
gehandicaptenplatform ingezet voor plateau
Dommelbergenweg, lagere kosten vervoerregio-overleg
i.v.m. minder gemeenschappelijke projecten.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
39
V

2.

3.

4.

5.
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L

49

N

L

34

V

L

22

N

L

12

V
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Nr.
1.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
In 2008 hogere kosten voor beheer palenplan dan in
2007 maar overschrijding minder hoog door
aanpassing budget.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
17

V

Beheersproduct: BH21102 Verkeersmaatregelen

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Onttrekking aan reserves
Reserve Bovenwijkse voorzieningen: ter dekking van
de uitgaven op het krediet fiets- en voetgangersoversteek Lage Molenpolderweg.

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
93
V

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Wegmarkeringen en belijningen overschreden door
extra werkzaamheden aan de Weststadweg. Dekking
uit de onderschrijding op Groot onderhoud wegen
binnen het product BL010 Wegen (zie aldaar).
Verkeersmaatregelen overschreden doordat kosten van
aanschaf van palen en borden op deze post zijn
geboekt i.p.v. bij onderhoud palen en borden (product
Wegen).
Onderhoud verkeersregelinstallaties overschreden door
gestegen kosten t.a.v. elektriciteit.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
18
N

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Hogere kosten post Wegmarkeringen in 2008 vanwege
werk met werk maken bij Weststadweg.

L/B

2.

3.

Nr.
1.
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L

18

N

L

5

N

L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
15

N
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Programma: Verkeer & Mobiliteit

Openbaar vervoer
Portefeuillehouder

012

J. van Brummen

Afdeling

RBW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het waarborgen van de bereikbaarheid van Oosterhout voor alle doelgroepen, door middel
van het in stand houden en mogelijk uitbreiden van openbaar vervoer en
doelgroepenvervoer (leerlingen, ouderen, gehandicapten).
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Gemeenschappelijke regeling “Beheer en ontwikkeling kleinschalig collectief
vraagafhankelijk vervoer West-Brabant”
 Provinciaal beleidsprogramma “Personenvervoer van morgen”
 Raadsbesluit inzake hoogwaardig-openbaarvervoerverbinding (HOV) met Breda
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.
2.

Openbaar vervoer in de gemeente.
Waardering openbaar vervoer in de
woonbuurt

Score
2006

Score
2007

6,3
6,6

6,1
6,5

Doelstelling
2008
7,0
6,5

Score
2008
6,4
6,8

Toelichting bij afwijkende doelstelling t.o.v. score:
Aanpassingen (en/of de communicatie rondom het voornemen van aanpassingen) als
frequenter rijdende bussen, tariefsverlaging, project haltetoegankelijkheid en het instellen
van 2 nieuwe buurtbuslijnen hebben klaarblijkelijk een gunstig effect op de waardering voor
het openbaar vervoer.

Beleidsjaarrekening 2008

61

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Groei van het gebruik van het Openbaar Vervoer
Uitwerking van de projecten die zijn
In september is gestart met de uitvoering
benoemd in het kader van het project
van de bushaltes Burg. Holtroplaan en de
Hoogwaardig Openbaar Vervoer:
Mathildastraat (zuidzijde). Deze
- Vervanging VRI keiweg/Ridderstraat in
werkzaamheden zullen afgerond worden in
e
de 1 helft van 2008, waarbij
maart 2009.
voorzieningen voor de bus/HOV worden
- T.a.v de herinrichting van het kruispunt
opgenomen zoals VETAG. Alsmede
Slotlaan – van Oldeneellaan is de
aanpassingen voor de fiets;
voorbereiding in volle gang. Uitvoering
- Reconstructie Bredaseweg en kruispunt
start in april 2009.
Bredaseweg/Burg. Materlaan: de
- De vervanging van de VRI Keiweg /
planning gaat uit van start van de
Ridderstraat is doorgeschoven naar 2009.
uitvoering medio 2008. Het werk loopt
De vervanging is gekoppeld aan de visie
door tot in 2009. Hieraan ook gekoppeld
voor de Ridderstraat die momenteel wordt
de inrichting van de bushaltes aan de
uitgewerkt.
Burg.Materlaan conform de HOV-eisen.
Busstation aan de Leijsenhoek.
De gemeente is in overleg met de nieuwe
eigenaar van de gronden van het busstation
over de herontwikkeling van het gebied.
Experiment fijnmazig lokaal busvervoer:
De provincie heeft ingestemd met het instellen
van 2 nieuwe buurtbuslijnen in Oosterhout.
Toelichting op de speerpunten 2008
Busstation
Bij de herontwikkeling van het terrein Leijsenhoek en Textap is als uitgangspunt gesteld dat
het busstation een plaats krijgt binnen deze herontwikkeling. Projectontwikkelaar zal dit in
haar plannen opnemen. Samen met provincie zal gemeente een onderzoek laten verrichten
naar de benodigde (toekomstige) capaciteit van het busstation. Herinrichting van de haltes
zal pas plaatsvinden als hierover meer bekend is.
Fijnmazig lokaal busvervoer:
Sinds november 2008 rijden er twee nieuwe buurtbussen: één lijn van het centrum naar
Vrachelen en één lijn naar Oosterheide via de Beneluxweg met eindpunt zorgcentrum
Buurstede. Op deze lijnen zal het nieuwe goedkope tarief gaan gelden. De nieuwe
buurtbussen zijn opgenomen in de exploitatie 2009 die op 9 december 2008 is ingegaan.
Haltetoegankelijkheid:
Naast inrichting van HOV-haltes is een aantal haltes heringericht in het kader van een
verbetering van de haltetoegankelijkheid. Ook de komende jaren zullen de haltes
toegankelijk gemaakt worden voor reizigers met een handicap.
Nachtbus:
Eind 2008 is met de provincie gesproken over de mogelijkheid voor invoering van een
nachtbus naar Breda. Nachtbus op zaterdagavond is een project dat voortkomt uit het
mobiliteitsplan. Invoering van nachtbus (pilot) in de dienstregeling 2010.
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Overige activiteiten
Onder dit beleidsproduct worden de volgende activiteiten ontplooid:
- Beleidsontwikkeling op het gebied van openbaar vervoer
- Het beheer en doorontwikkelen van aanvullend Collectief Vraagafhankelijk vervoer
(Deeltaxi).

Output-indicatoren
Overige indicatoren
1.
2.

3.

Aantal lijnen buurtbus
Bezetting deeltaxi:
- WMO passen
- Senioren passen
- Gebruikers WMO
Senioren-ritten
Wmo-ritten

Score
2006

Score
2007

Score
2008

4

Ambitie/
prognose
2008
4

4
2.610
3.324
1.007
7.700
76.800

2.733
3.439
1.018
7.800
75.000

2.650
3.475
1.275
8.700
83.000

2.771
1.366
977
8.168
73.902

6

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Uren afdeling RBW-BP
Totaal
apparaatskosten

Rekening
2007
26
3
1
20
49
0
49

Begroting
2008
30
4
70
11
114
0
114

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
175
63
11.025
11.025

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
34
-4
4
0
19
51
27
-16
83
31
-6
6
88
26

Rekening 2008
Aantal Tarief
Totaal
424
63
26.712
26.712

Toelichting afwijking aantal uren:
De verbetering van de toegankelijkheid van een groot aantal bushaltes in Oosterhout heeft
veel inzet gekost van de afdeling RBw. Werkzaamheden die in dit kader zijn uitgevoerd zijn
aanvraag subsidies, ontwerp van de bushaltes en besteksvoorbereiding, begeleiding bij
uitvoering.
Ook het realiseren van 2 nieuwe buurtbuslijnen in Oosterhout heeft extra inzet gevraagd.
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Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH21201 Openbaar vervoer

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Onttrekking aan reserves
Onttrekking uit de vrije reserve voor studie naar de
spoorlijn Breda-Utrecht

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
13
V

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Bijdrage bureaukosten KCV komt voorlopig lager uit
door BTW teruggave vanuit KCV

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
3
V

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Programma: Verkeer & Mobiliteit

Parkeren
Portefeuillehouder

013
J. van Brummen

Afdeling

RBW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het voldoende bereikbaar houden van het centrum van Oosterhout en de aangrenzende
woonwijken en het op peil houden van de leefbaarheid in die gebieden.
Het stimuleren van fietsverkeer en het tegengaan van overlast door her en der gestalde
fietsen.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Parkeerverordening Oosterhout
 Parkeerevaluatie Oosterhout
 Fietsparkeerplan centrumgebied
 Wegsleepverordening
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.
2.

Parkeermogelijkheden in de gemeente.
Waardering parkeergelegenheid in de
woonbuurt

Score
2006

Score
2007

6,1
6,7

6,3
6,5

Doelstelling
2008
6,3
5,5

Score
2008
5,8
6,4

Toelichting bij afwijkende doelstelling t.o.v. score:
De verwachting was dat toename van het autobezit zou leiden tot een lagere waardering van
de parkeergelegenheid in woonbuurten, zeker nu het programma herinrichting aandachtsbuurten is vertraagd (1 buurt in de drie jaar). Dit effect is nu nog niet zichtbaar.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Bezoekers en bewoners zijn tevreden over de parkeervoorzieningen
Vervanging parkeerautomaten:
Plaatsing en ingebruikname van de nieuwe
Plaatsing van nieuwe parkeerautomaten
parkeerautomaten in september 2009.
e
vindt plaats 2 helft 2008.
Parkeertarieven:
Nieuwe parkeertarieven voor 2009 zijn eind
Beleid parkeertarieven bezien bij de
2008 vastgesteld. De invoering van de nieuwe
vervanging van de parkeerapparatuur in
tarieven voor het betaald parkeren vindt echter
2008.
pas plaats op het moment dat de nieuwe
parkeermeters in gebruik worden genomen.
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Doelstelling
Evaluatie parkeren (auto en fiets):
Evaluatie autoparkeren wordt uitgevoerd in
e
4 kwartaal 2007. Het betreft een evaluatie
die vooral gericht is op gebruik van
parkeervoorzieningen en de indeling van de
parkeerzones.

Resultaat
De parkeerevaluatie is in december 2008 door
het college vastgesteld. Vervolgstap is de
actualisatie van het parkeerbeleid. In maart
2009 worden in een opiniërende vergadering
de kaders van het parkeerbeleid aan de
gemeenteraad voorgelegd.

Toelichting op de speerpunten 2008
Vervanging parkeerautomaten
In 2008 is de evaluatie autoparkeren uitgevoerd. In verband met de betreffende evaluatie is
gewacht met het project vervangen parkeerautomaten. In 2008 is veel voorbereidend werk
gedaan m.b.t. het programma van eisen. Het betreft een Europese aanbesteding. Publicatie
op de aanbestedingskalender medio februari 2009, dit maakt plaatsing van de apparaten
begin 2009 onmogelijk. Volgens de nieuwe planning zal de parkeerapparatuur in juli/aug
geleverd worden en in september in gebruik worden genomen.
Parkeertarieven
De invoering van gewijzigde parkeertarieven vindt plaats bij ingebruikname van de nieuwe
parkeerautomaten. Eind 2008 zijn de tarieven 2009 vastgesteld. Als onderdeel van de
actualisatie parkeerbeleid zullen zowel de tarieven op straat als die van de vergunningen
tegen het licht worden gehouden.
Overige activiteiten
Onder dit beleidsproduct worden de volgende activiteiten ontplooid:
 Ontwikkelen en uitvoeren van beleid ten aanzien van parkeerregulering in het
centrum en de schil en ten aanzien van fietsparkeren in het centrum.
 Uitvoeren van parkeercontrole
 Beheer en onderhoud van parkeerautomaten en -meters
 Bijdragen in de exploitatie van bewaakte fietsenstallingen

Output-indicatoren
Overige indicatoren
1. Parkeertarieven:
- Hoog tarief (per uur)
- Laag tarief (per dag)
2. Bezettingsgraad fietsenstalling
(aantal gestalde fietsen +
bromfietsen in fietsenstalling)
Markt
Arendshof
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Score
2006

Score
2007

€ 1,60
€ 1,20

86.693
108.942

70.811
125.682

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

€ 1,60
€ 1,20

€ 1,60
€ 1,20

73.672
137.783
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
412
0
213
258
883
1.774
-891

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
472
0
214
680
1.366
1.413
-47

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling VVH
Uren afdeling PD
Uren afdeling SO
Uren afdeling RBW-BOR
Uren afdeling
RBW REA+BP
Uren afdeling RBW-Afval
Tractiemiddelen
Totaal apparaatskosten

9.038
155

63
59

800

52

(bedragen * € 1.000)
Afwijking
Rekening
2008
630
-158
0
0
217
-2
453
227
1.300
67
1.920
-507
-620
574

Rekening 2008
Aantal Tarief

Totaal

569.394
9.145
0
41.600
57.845

4.803
554
36
482
859

70
59
71
52
63

336.210
32.686
2.556
25.064
54.117

0
1.900
679.884

2

52

104
2.242
452.979

Toelichting afwijking aantal uren
Uren VVH: in verband met langdurig ziekteverzuim en vacatures zijn er door eigen personeel
minder uren aan parkeerhandhaving besteed.
Uren RBW-BOR: i.v.m. minder handhavingacties op fietsparkeren is minder inzet van BOR
nodig geweest.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH21401 Parkeerbeleid- en handhaving

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Onttrekking aan reserves
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de
kapitaallasten van het krediet verbetermaatregelen
vergunningen en betaald parkeren.

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
16
V

Beleidsjaarrekening 2008

67

Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Auto parkeerregulering overschreden i.v.m. inhuur
applicatiebeheerder parkeren en hogere kosten
geldvervoer.
Vanwege striktere regels vergunningenbeleid, betere
controle op uitgifte en toename handhaving op straat is
de opbrengst hoger uitgevallen dan verwacht (in 2008
extra € 40.000 begroot).
Hogere parkeeropbrengsten uit automaten door weinig
uitval van parkeerterreinen (i.v.m. werkzaamheden) en
weinig uitval van parkeermeters. Ook de intensieve
handhaving zorgt voor hogere betalingsbereidheid.
De hogere inkomsten uit naheffingen zijn het gevolg
van intensieve handhaving. Hier staat wel tegenover
dat er ook meer personeel is ingehuurd. Deze kosten
zijn terug te zien in kostenplaats BL009 “integrale
veiligheid”.
Extra uitgaven voor inhuur derden t.b.v.
parkeercontrole. Zie ook de inhuur bij het
beleidsproduct BL009 Integrale veiligheid
Huur bedrijfsruimte Gasthuisstraat voor de
fietsenstalling in Arendshof zijn op dit beheersproduct
geboekt, terwijl de raming bij het onderhoud
fietsenstalling staat (BH140.02)
Er moet een bijdrage voor gebruikerskosten
handterminals aan de politie betaald worden. Hiermee
is geen rekening gehouden in de begroting. Een
uitbreiding van de handhavingcapaciteit op parkeren
heeft geleid tot de aanschaf van meer handterminals
en kosten voor het verwerken van de naheffingsaanslagen.

L/B
L

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Inkomsten uit naheffing liggen hoger door intensivering
van de handhaving van betaald parkeren. In 2007 al
meeropbrengst van € 200.000 op een raming van
€ 41.000. In 2008 was de meeropbrengst € 270.000.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
9
N

B

19

V

B

213

V

B

271

V

L

89

N

L

11

N

L

40

N

B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
70

V

Beheersproduct: BH21402 Technisch parkeerbeheer

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Nr.
1.

2.

3.

Nr.

Specificatie van het resultaat
De kosten (€ 27.375) voor het adviesbureau dat de
evaluatie parkeren in Oosterhout heeft opgesteld, zijn
uit deze post gedekt en hebben een overschrijding tot
gevolg gehad.
Onderhoud fietsenstalling:
Extra elektraverbruik a.g.v. plaatsing elektrische heater
op de locatie markt, gebruik elektra aansluitingen voor
evenementen en ingebruikname fontein de Markt.
Minder (correctief) onderhoud uitgevoerd aan de
fietsenstallingen dan ingeschat.

L/B
L

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B
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(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
9
N

L

7

N

L

9

V

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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PROGRAMMA 6
NATUUR / MILIEU / AFVAL

Beleidsproducten binnen dit programma:
• BL014 Waterhuishouding
• BL037 Afvalverwijdering
• BL038 Riolering
• BL039 Milieubeleid
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Programma: Natuur / Milieu / Afval

Waterhuishouding
Portefeuillehouder

014

J. Boers

Afdeling

RBW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
De Gemeente Oosterhout beschouwt water als belangrijke drager van de kwaliteit van de
openbare ruimte. Water draagt bij aan de identiteit en sfeer van parken, straten en wijken.
Om dit te bereiken is het waarborgen van een goede afwatering en doorstroming en het
handhaven van een minimum waterkwaliteit (zgn. basisniveau) van groot belang.
Relevante beleidsdocumenten
Net als het water zelf, kent het beleid rondom dit thema veel verschillende facetten en
niveaus. Op Europees, nationaal en provinciaal niveau wordt beleid geformuleerd, dat
geïmplementeerd dient te worden in het dagelijks waterbeheer. Met name de Europese
Kaderrichtlijn Water is van groot belang, aangezien hierin resultaatverplichtingen zijn
opgenomen voor de ecologische en fysisch-chemische kwaliteit van water. In 2007 is
gewerkt aan de 2e decembernota en aan de diverse maatregelpakketten die door de
Gemeente Oosterhout genomen moeten worden in het kader van de Europese Kaderrichtlijn
Water. In het voorjaar van 2008 is door het College een richtinggevend besluit genomen ten
aanzien van de ambities voor de Europese Kaderrichtlijn Water. In het nieuw op te stellen
verbreed G.R.P. moeten de principemaatregelen verder worden uitgewerkt en verankerd.
In het gemeentelijk beleid is een aantal uit de wet voortvloeiende plannen en diverse nota’s
te onderscheiden die alle in min of meerdere mate een relatie hebben met het aspect water:
 Ecologische structuurvisies Oosterhout;
 Gemeentelijk Rioleringsplan;
 Inrichtingsvisie Blauwgroene ader Oosterheide;
 Groenvisies Oosterhout;
 Milieubeleidsplan;
 Nota Toerisme en Recreatie;
 Bestemmingsplannen;
 Beleidsnotitie “Participatie Brabant Water in gemeentelijke waterplannen”;
 Europese Kaderrichtlijn Water;
 Gemeentelijk Waterplan ;
 Baggerplan 2003-2008 Waterschap De Brabantse Delta.
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.
Uit de milieuenquête die in 2008 eenmalig door de gemeente Oosterhout is gehouden, zijn
de volgende outcome-indicatoren in dit product te noemen:
1. Aantrekkelijkheid waterpartijen
2. Schoonhouden waterpartijen
3. Onderhoud waterpartijen
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Beperken gebruik grondstoffen, energie en water en beperken ontstaan van
afvalstoffen
Uitvoering waterplan
De startnotitie die in 2008 zou worden
opgesteld, zal pas in 2009 kunnen worden
aangeboden, wanneer de eindresultaten van
de optimalisatiestudie bekend zijn.
e
Waterhuishouding Heilige Driehoek (3
Het groenplan t.b.v. Heilige Driehoek is
kwartaal 2008). De uitvoering van dit plan
gereed. Waterhuishouding is daarin
(grachten van de kloosters) wordt in overleg geïntegreerd. Aan het groenplan Heilige
met het bestuur van de stichting Heilige
Driehoek zal projectmatig uitvoering worden
Driehoek in 2008 gerealiseerd;
gegeven. De uitvoering van het groenplan is
in voorbereiding.
Waterhuishoudkundigplan waterader
Het waterhuishoudkundigplan is gereed.
e
e
Slotjes-Centrum (3 / 4 kwartaal 2008).
Uitvoering ervan hangt samen met de
uitvoering van project Slotjes-Midden.

Toelichting op de speerpunten 2008
Realisatie diverse afkoppelprojecten: In 2008 is het gebied Tijmhof/Venkelhof afgekoppeld,
er zijn boringen verricht voor het afkoppelen van Arendshof Noord-Oost fase 2 en de
regenwaterleiding voor Oosterheem en Amphia-terrein is aangelegd alsmede dat er een
start is gemaakt met de retentievoorziening hiervoor.
Overige activiteiten
Onder dit beleidsproduct worden tevens de volgende activiteiten ontplooid:
•

Uitvoering onderhoud waterhuishouding, sloten en waterlopen: Het onderhoud wordt
uitgevoerd conform vastgesteld beleid en werkplan.
• Uitvoering Baggerplan 2003 – 2008 waterschap De Brabantse Delta.
In 2008 worden vanuit baggerplan 2003-2008 geen werkzaamheden binnen de
gemeentegrenzen van Oosterhout verricht.
In 2008 wordt door het waterschap De Brabantse Delta een nieuw baggerplan opgesteld
voor de periode 2009-2014.
• Europese Kaderrichtlijn Water
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn gericht op de verbetering van de
kwaliteit van het oppervlaktewater- en grondwater. De KRW is sinds december 2000 van
kracht en maakt het mogelijk om waterverontreiniging van oppervlaktewater en grondwater
internationaal aan te pakken.
Wat de gevolgen van de kaderrichtlijn Water zijn, kan op dit moment nog niet exact worden
aangegeven. Dat moet wel eind 2009 duidelijk zijn als de stroomgebiedbeheersplannen door
de waterschappen zijn opgesteld. In deze plannen moeten de doelen en de bijbehorende
maatregelen zijn opgenomen. Op dit moment zijn alle landen nog druk bezig met het
afleiden van die doelen. Daarbij komt dat een tweetal in de KRW aangekondigde richtlijnen
nog in voorbereiding zijn. Dit zijn de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn voor prioritaire
(gevaarlijke) stoffen. Om toch al enig inzicht te krijgen in de gevolgen van de KRW is in de
periode 2005 tot 2007 elk jaar een zogenoemde Decembernota opgesteld. De gemeentes
hebben hiervoor steeds hun bijdrage aangeleverd. Ook door de Gemeente Oosterhout is
hiervoor in 2008 een bijdrage geleverd.
Aan de gemeentes is vervolgens gevraagd om in de loop van 2008 een intentiebesluit door
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het College te laten nemen, waarin aangegeven wordt dat de voorgestelde principe
maatregelen nog verder moeten worden uitgewerkt en vervolgens in een beleidsplan worden
verankerd. In de Gemeente Oosterhout is medio 2008 een Collegebesluit genomen over de
KRW-maatregelen. Het betreft hier een intentiebesluit.
Omdat de Gemeente Oosterhout nog een geldend Gemeentelijk Rioleringsplan heeft (geldig
tot eind 2009), zijn de maatregelen nog niet financieel verankerd. Dat moet gebeuren in het
volgende G.R.P.
• Waterbeleidsplan
De invoering van de nieuwe waterwet brengt met zich mee dat de gemeente moet werken
aan een verbreed G.R.P. waarin alle aanwezige beleidsinformatie geïntegreerd wordt in een
zogenaamd kaderstellend waterbeleidsplan. Het gaat hier over: deelnotitie regenwater,
deelnotitie grondwater en deelnotitie afvalwater. Alsmede de resultaten uit de O.A.S. –
studie, de uit te voeren maatregelen van de Kader Richtlijn Water, de evaluatie van het
vigerende G.R.P., de vervangingsplanning, de uitvoeringsplanning en het geactualiseerde
beleid. Omdat nog niet alle resultaten van de optimalisatiestudie bekend zijn en daardoor
ook geen maatregelen bekend zijn, is nog geen begin gemaakt met het verbreed G.R.P.
Output-indicatoren
Overige indicatoren

Score
2006

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

1.

Afgekoppeld verhard oppervlak in
Niet
Niet
14 ha.
t/m 2008
ha.*
bekend
bekend
2. Aantal klachten bewoners
Niet
Niet
Niet
grondwater
bekend
bekend
bekend
3. Jaarlijks maaien van niet
84.185 m²
-84.185 m² 84.185 m²
watervoerende waterlopen in
gemeentelijk beheer
4. Jaarlijks herprofileren van niet
15.000 m²
-15.000 m² 15.000 m²
watervoerende waterlopen in
gemeentelijk beheer
5. Jaarlijks afvoeren en verwerken van
1.500 ton
-1.500 ton 1.942 ton
slootmaaisel afkomstig uit
waterlopen in gemeentelijk beheer
6. Jaarlijks afvoeren en verwerken van
500 ton
-500 ton
N.v.t.
baggerspecie uit gemeentelijke
waterlopen
7. Jaarlijks afvoeren en verwerken van
900 ton
-900 ton
900 ton
900 ton slootmaaisel van
waterschap binnen stedelijk gebied
8. Afvoeren en verwerken van bagger6.500 m³
-p.m.
N.v.t.
specie van het waterschap in
stedelijk gebied met
vervuilingsklasse > 2
Bovenstaande indicatoren zijn gebaseerd op de huidige situatie. Het is nog niet duidelijk wat
de invoering van de Wabo voor invloed zal hebben op deze indicatoren.
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* Grotere gebieden die zijn afgekoppeld in de periode 2005 t/m 2008 zijn:
• Winkelcentrum Arendshof inclusief Heuvel
• Bouwlingplein – Nieuwe Bouwlingstraat
• De inbreidingslocaties St. Paulushof, St. Antoniushof, Capucijnerhof, St. Jorisveld in
Dorst
• Tijmhof / Venkelhof i.c.m. rioolvervanging
• Gemeentehuis incl. parkeerkuil

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
137
0
18
115
269
0
269

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
127
0
17
178
322
0
322

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling RBW-BOR
Uren afdeling RBW-Afval
Uren afdeling RBW-BP
Tractiemiddelen
Totaal apparaatskosten

1.000
770
1.085

52
52
68

52.000
40.040
73.780
11.850
177.670

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
146
-19
0
0
17
0
113
65
276
46
0
0
276
46

Rekening 2008
Aantal Tarief
330
556
737

52
52
63

Totaal
17.160
28.912
46.431
20.558
113.061

Toelichting afwijking aantal uren
RBW-BOR – heeft in totaliteit 670 uren minder besteed aan het product water. Voornamelijk
omdat er minder uren aan grondwaterregistratie zijn besteed, dan geraamd i.v.m. een
openstaande vacature. De begeleidingswerkzaamheden voor deze taken zijn op minimale
basis uitgevoerd. Alleen het hoogst noodzakelijke is uitgevoerd.

Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH24001 Onderhoud waterhuish/sloten/waterpartij

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Beleidsjaarrekening 2008

74

Nr.
1.

2.

Nr.

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
8
N

Specificatie van het resultaat
Overschrijding voor onderhoud waterhuishouding
hogere stortkosten i.v.m. doorrekening tegen een hoger
tarief.
Hogere uitgaven i.v.m. maaien bermsloot Weststad
door Structon Railinfra (verplicht want sloot langs
spoorlijn) en hogere kosten voor het verzamelen en op
hopen zetten van slootvuil.

L/B
L

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L

14

N

Beheersproduct: BH24002 Beleid water

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Specificatie van het resultaat
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
In 2007 zijn kosten gemaakt voor een themadag water
en een gemeentelijke bijdrage aan een historisch boek
over water in 2008 niet.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

1.
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Programma: Natuur / Milieu / Afval

Afvalverwijdering
Portefeuillehouder

037

J. Boers

Afdeling

RBW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het, op zo effectief mogelijke wijze, inzamelen en verwerken van huishoudelijk- en
bedrijfsafval, waarbij beperking van het aanbod van gft- en restafval wordt bevorderd,
gescheiden inzameling van afval in recyclebare componenten wordt gestimuleerd en de
dienstverlening zo gelijkwaardig als mogelijk wordt aangeboden en doorbelast.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Afvalbeleidsplan (2004)
 Wet milieubeheer
 Verordening afvalstoffen (2006)
 Gemeentelijke verordeningen Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.
2.

Waardering ophalen huisvuil in de
woonbuurt
Waardering schoonhouden woonbuurt.

Score
2006

Score
2007

Score
2008

7,3

Doelstelling
2008
7,3

8,0
7,1

6,8

6,8

6,8

7,6

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Beperken gebruik grondstoffen, energie en water en beperken ontstaan van
afvalstoffen
Ondergrondse opslag huishoudelijk afval bij Op drie verschillende locaties na (twee in
hoogbouw
Slotjes Midden en een in het centrum) is het
project afgerond. De verwachting is dat de
laatste container in het eerste kwartaal van
2009 operationeel zal worden. De vertraging is
ontstaan doordat de definitieve locaties eerst
na samenspraak met de omwonenden is
bepaald.
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Doelstelling
Afvalinzameling:
Mogelijke aanpassingen op basis van de
ultimo 2007 uit te voeren enquête.

Resultaat
Het evaluatierapport is in het college
behandeld en ter inzage gelegd. Er veranderd
niets aan de inzameling, behalve een
wijkgerichte invoering van de centrale
aanbiedplaatsen in Oosterhout.

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
 Ontwikkeling beleidskaders afvalinzameling
 Regionale afstemming afvalbeleidskaders
 Het alternerend inzamelen en laten verwerken van huishoudelijk gft- en/of restafval
 Het inzamelen en laten verwerken van droge componenten
 Het periodiek inzamelen van grof huishoudelijk afval
 Het beheer van de milieustraat
 Het accepteren en verwerken van snoeiafval, slootmaaisel en gras tot compost en
het beheer van de composteerinrichting
 Het bestrijden van ongedierte en het verwijderen van kadavers
 Het in bewaring nemen en, indien nodig, definitief verwijderen van huisraad bij
woninguitzettingen
 Registratie en afdoening van klachten op gebied van afvalinzameling
 Voorlichting over afvalinzameling, afvalscheiding en afvalreductie
 Het opleggen en invorderen van aanslagen Afvalstoffenheffing en Reinigingsrechten
Output-indicatoren
Overige indicatoren
1 AFVAL GESPLITST IN
AFVALSTROMEN
A1 * restafval1
A2 * zakken op milieustr.
B
* GFT-afval (laagbouw)
C
* Papier
D
* Glas
E
* Grof huisvuil
F
* Snoeihout (laagbouw)
G
* Hout
H
* Grond
I
* Puin

SCORE 2006
kg /
kg / inw.
aansl
220
527
12
29
146
357
83
197
26
63
28
67
75
179
39
96
36
87
59
144

SCORE 2008
SCORE 2007
kg /
kg /
kg / inw.
kg / inw.
aansl
aansl
199
483
199,5
495
20
48
17,9
43
135
328
129,6
311
81
197
82,0
197
26
62
26,9
65
26
67
29,2
70
78
188
72,8
175
42
103
39,2
94
37
86
33,4
80
67
163
54,8
132

1

) restafval: alleen het huis aan huis opgehaalde restafval inclusief bedrijfsafval
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Sorteeranalyse restafval
Aandeel in totaal

2006 (cont.)
%
Kg/aans
.
30,3
160
15,4
81
11,3
60
3,2
17
18,3
96
3,2
17
3,4
18
3,4
18
2,3
12
2,5
13
0,2
1
6,5
34
527

Gft-afval
Herbruikbaar papier
Hygiënisch papier
Drankkartons
Kunststoffen
Glas
Metalen
Textiel
Puin
Hout
Kca
Overig
Totaal

Aantal inwoners 1-1-2007:
Aantal inwoners begroot 2008:
aantal inwoners werkelijk 2008:
Aantal bewoonde percelen werkelijk 1-1-2007
Aantal bewoonde percelen begroot 2008
Aantal bewoonde panden werkelijk 2008:

2007 (cont.)
%
kg/aans
.
30
157
15
78
12
63
3
16
20
104
3
16
3
16
3
16
3
16
3
16
0
0
5
26
522

2008 (cont.)
%
kg/aans
.
30,5
148
12,4
74
10,2
59
3,7
15
17,8
99
2,8
15
2,4
15
3,7
15
5,8
15
1,9
15
0,1
0
8,8
25
495

53.278.
53.315
54.000 (op 1-1: 53.785 en 31-12: 54.216)
21.822
21.900
22.453

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
3.994
12
292
2.523
6.821
7.709
-888

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Uren afdeling StO
Uren afdeling RBW-Afval
Uren afdeling RBW-BOR
Bijdrage SSC Belastingen
Breda
Straatr. tlv.
Afvalstoffenheffing
Tractiemiddelen
Totaal apparaatskosten
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Begroting
2008
3.928
0
381
2.594
6.902
7.584
-682

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
3.961
-34
16
-16
343
38
2.422
172
6.742
160
7.377
207
-635
-47

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal

Rekening 2008
Aantal Tarief

300
38.040

16
31.004
561

72
52

21.600
1.978.080
0
152.848

76
52
52

Totaal

1.216
1.612.208
29.172
166.285

117.000

127.177

324.700
2.594.228

486.256
2.422.314
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Toelichting afwijking aantal uren
Het aantal uur is een kleine 6.500 uur minder vanwege twee langdurig zieken en een
algemeen hoger ziekteverzuim. Verder hogere opname van opgebouwd verlof. Dit is
gecompenseerd door extra inhuur van derden zie post inzameling inhuur derden bij
inzamelingen.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH72101 Beleid afvalverwijdering
Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Specificatie van het resultaat
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

Beheersproduct: BH72102 Afvalstoffenheffing

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.
2.

Specificatie van het resultaat
Lagere inkomsten afvalstoffenheffing
Dekking via Heffingen (voorziening)

L/B
B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
289
N
49
V

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Beheersproduct: Beheersproduct: BH72104 Inzamelingen

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.
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Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
De kosten die zijn geraamd op de post Inzameling
Algemeen zijn geboekt bij het betreffende onderdeel
van de inzameling. Per saldo restant budget.
De overschrijding van personeel van derden is o.a. te
verklaren doordat er nog voor ongeveer € 40.000
aankosten uit 2007 t.l.v. dit jaar zijn geboekt. Daarnaast
is er structureel ingehuurd a.g.v. langdurig ziekteverzuim binnen de taakgroep inzameling. Tot slot is er
eigen personeel ingezet bij de composteerinrichting wat
is opgevangen door voor inzameling extra in te huren.
Stortrechten:
Restafval, droge componenten en bedrijfsafval nadeel
€ 62.357 door verdubbeling hoeveelheid snoeihout en
1.000 ton meer restafval.
Milieustraat voordeel € 209.030 door sterk verminderd
aanbod van klein chemisch afval, tapijten, grond, hout
en puin.
Inkomsten:
Restafval en bedrijfsafval voordeel € 45.950 door meer
contracten (ondergrondse) containers
Droge componenten voordeel € 55.789 door nieuw
contract voor glas (opbrengsttarief verzesvoudigd!!)
Milieustraat voordeel € 52.691 i.v.m. verdubbeld
opbrengsttarief voor textiel en tarief voor metaal bijna
verdrievoudigd t.o.v. begroot)

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
154
V

L

215

N

L

147

V

B

154

V

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

2.

3.

4.

Nr.

Beheersproduct: BH72105 Composteerinrichting

Nr.

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.
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Nr.
1.

2.
3.
4.

Nr.

Specificatie van het resultaat
Lagere kosten i.k.v. inhuur personeel V € 12.000
Lagere beheerkosten composteerinrichting V € 5.000
Toegenomen diensten van derden door kosten voor
juridisch advies, onderzoek werkwijze Composteerinrichting, opstellen zorgsysteem N € 22.000
Aanbrengen keerwanden N € 14.400
Levering en installatie module nieuwe wetgeving +
serviceabonnement N € 5.000
Onderhoud wegdek + poort N € 21.000
Inhuur + onderhoud voertuigen N € 19.000
Onderhoud/vervanging productiemiddelen N € 15.000
Hogere kosten voor verkleinen/zeven/omzetten i.v.m.
toegenomen hoeveelheden
Inkomsten milieustraat gemeente Moerdijk voor
transport en verwerking van groenafval
Meer inkomsten uit acceptatie van eigen groenafval.
Afkomstig van interne producten Waterhuishouding,
Onderhoud groen en afvalverwijdering

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
79
N

L

26

N

B

54

V

B

42

V

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Beheersproduct: BH72106 Overige verwijderingen

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Hogere kosten i.k.v. woninguitzettingen i.v.m. de huur
van afsluitbare containers voor het opslaan van de
boedels.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
3
N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.
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Programma: Natuur / Milieu / Afval

Riolering
Portefeuillehouder

038
J. Boers

Afdeling

RBW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
In het belang van de volksgezondheid wordt een adequate inzameling en transport van
rioolwater naar de rioolwaterzuivering nagestreefd. Dit betreft ook de vermindering van
vuiluitworp op het oppervlaktewater. Deze verplichting komt voort uit de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewater (WVO).
Verder is de beperking van wateroverlast in geval van extreem hevige regenbuien een effect
van deze zorg voor een goed werkend rioolstelsel, alsmede de verbetering van leefkwaliteit
en de bestrijding van verdroging.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Gemeentelijk Rioleringsplan;
 Gemeentelijk Waterplan;
 Gemeentelijke verordening rioolrechten;
 Wet verontreiniging oppervlaktewater;
 Wet milieubeheer;
 Wet Gemeentelijke Watertaken (sinds 1-1-2008)
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.
Uit de enquête die in 2008 door de gemeente Oosterhout gehouden is i.v.m. de opstelling
van het nieuwe milieubeleidsplan, is gebleken dat 29,2 % van de burgers last heeft gehad
van water op straat.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Beperken gebruik grondstoffen, energie en water en beperken ontstaan van
afvalstoffen
Riolering:
- Project Revitalisering industrieterrein
De rioleringswerkzaamheden en de aanleg
e
e
Vijf Eiken (1 t/m 3 kwartaal 2008);
van waterbergingsvoorzieningen zijn afgerond,
m.u.v. enkele maatregelen t.b.v. de
waterhuishouding op het westelijke deel.
-

Waterberging lussen Bovensteweg;

In de lussen Bovenste weg is de
grondwaterstand hoger dan verondersteld.
Met de huidige gegevens zal het voorontwerp
worden aangepast om enerzijds voldoende
waterberging en anderzijds een verantwoord
landschappelijke inrichting te realiseren.
Tevens is onlangs ter plaatse een (niet
verwachte) bodemverontreiniging aangetroffen
die nader onderzoek vereist.

- Afkoppelen bedrijventerrein
Kanaalstraat/ Havenweg & Vaartweg.

Aangezien het afkoppelen van Havenweg,
Elschot en Vaartweg afhankelijk is van
voldoende waterberging in de lussen
Bovensteweg zullen de overige
werkzaamheden ook vertragen (zie
hierboven). Uitvoering is gepland in 2009 en
2010.

-

Afkoppelen Slotjes-Midden
(gefaseerde uitvoering 2008);

Het afkoppelen van Slotjes-Midden is
doorgeschoven naar 2009.

-

Rioolreparaties in de Natuurkundigebuurt
e
(3 kwartaal 2008), Schrijversbuurt
(oostelijk ged.) en Molenbuurt;

De rioolreparatiewerkzaamheden zijn
uitgevoerd.

-

Trajectverkenning en verdere
detaillering van de nieuw aan te leggen
persleiding aan de oostzijde van
Oosterhout.

De haalbaarheidsstudie is in 2008 uitgevoerd.
Het college heeft besloten tot verdere
uitwerking.

Kwaliteitsmetingen m.b.t. vuilemissie
riolering:
- Overstortmeetlocatie koker
Kanaalstraat;
- Overstortmeetlocatie Bergbezinkbassin
Gooikensdam.

De metingen zijn in voorbereiding (SAT-test).
I.v.m. een geschil met de aannemer vindt
stagnatie in de oplevering plaats.
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Toelichting op de speerpunten 2008
Afkoppelen bedrijventerrein Kanaalstraat/ Havenweg & Vaartweg & Waterberging lussen
Bovensteweg.
In 2008 is de projectvoorbereiding gestaag gevorderd. Er is nader onderzoek gedaan naar
onder andere grondwaterstanden (in de lussen is deze hoger dan vooraf verondersteld),
kwaliteit (tevens is onlangs t.p.v. een (niet verwachte) bodemverontreiniging aangetroffen
die nader onderzoek vereist), archeologie, benodigde hoeveelheid waterberging t.g.v.
archeologie.
Met de nieuwe grondwaterstanden wordt het voorontwerp aangepast om enerzijds
voldoende waterberging en anderzijds een verantwoord landschappelijke inrichting te
realiseren. Hierna kan het definitieve ontwerp worden gemaakt.
Gezien verschillende fasen worden Havenweg-Elschot en Vaartweg afgekoppeld.
Voor het gedeelte Havenweg-Elschot is het ontwerp gereed en wordt het bestek voorbereid.
e
De aanbesteding van dit bestek wordt verwacht in 1 kwartaal 2009, na gunning kan dan
worden gestart met de uitvoering.
e
Het ontwerp van de Vaartweg is gereed 1 kwartaal 2009, waarna gestart kan worden met
besteksvoorbereiding. De verschillende deelprojecten worden vanwege hydraulische reden
achtereenvolgens uitgevoerd. De huidige planning voor de uitvoering is dat e.e.a. vanaf mei
2009 tot september 2011 wordt gerealiseerd.
Afkoppelen Slotjes-Midden
De nieuwe werkwijze rondom het jaarplan 2009 heeft tot gevolg gehad dat verschillende
projecten uit het jaarplan 2008 zijn doorgeschoven naar 2009. Het afkoppelen in de wijk
Slotjes-Midden behoort daartoe.
Trajectverkenning en verdere detaillering persleiding
In 2008 is de haalbaarheidsstudie uitgevoerd en afgerond. Het college heeft besloten e.e.a.
verder uit te werken. Dit project wordt integraal afgestemd met het waterschap.
Kwaliteitsmetingen m.b.t. vuilemissie riolering:
In 2008 hebben alleen diverse kwantitatieve metingen plaatsgevonden. De verkregen
gegevens bij de diverse overstorten zijn kwantitatief geanalyseerd. De meetlocaties aan de
Kanaalstraat en Gooikensdam zullen naar verwachting 2e / 3e kwartaal 2009 operationeel
zijn.
Overige activiteiten
Onder dit beleidsproduct worden de volgende activiteiten ontplooid:
Rioolvervanging en het uitvoeren van reparaties;
In 2008 zijn er onder andere rioolreparaties uitgevoerd in het oostelijke deel van de
Schrijversbuurt, Natuurkundigenbuurt en de Molenbuurt. In Markkant, Ribesstraat,
Cypressenstraat, Slotlaan en enkele straten in de Larenbuurt zijn de riolen in 2008
vervangen. De rioolvervangingen in de Jan Steenlaan, Lange Voren, Tijmhof & Venkelhof
(uitvoering in combinatie met afkoppelen) zijn in 2007 voorbereid en in 2008 is de uitvoering
nagenoeg compleet gerealiseerd.
Het inspecteren en reinigen van de riolering;
Inspectie en reiniging heeft plaatsgevonden in de gebieden: Vrachelen-Noord, de Vogelbuurt
en Oosteind.
Het onderhouden en evt. uitbreiden van het grondwatermeetnet;
Om het grondwatermeetnet te onderhouden zijn er enkele peilbuizen vervangen en ter
verbetering van de gebiedsdekking zijn er enkele peilbuizen in 2008 bij geplaatst. In 2009
worden alle circa 130 peilbuizen uitgelezen en de verkregen data over 2008 wordt verwerkt
in het programma. Het Oosterhoutse grondwatermeetnet is vanaf medio 2003 ontwikkeld, de
laatste jaren is vooral gewerkt aan een verbetering van de gebiedsdekking. Van een groot
aantal peilbuizen zijn al digitale data beschikbaar vanaf 2003.
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Het uitbreiden van de centrale rioolbesturing;
In 2008 is het besturingsprogramma van de centrale rioolbesturing voorzien van nieuwe
software.
Het actualiseren van beheersgegevens;
De beheergegevens van een aantal riolen in Dorst en de Kasteeldreef zijn geactualiseerd.
Het opstellen van beleid voor de handhaving van goed rioolgebruik;
Handhaving van goed rioolgebruik is ingebracht als projectonderdeel bij handhaving.
Het uitvoeren van rioolberekeningen;
Om deel te kunnen nemen aan de uitwerkingsfase van de Optimalisatiestudie van het
Afvalwatersysteem (OAS-studie Dongemond) is er in 2008 hard gewerkt aan het opstellen
van nieuwe basisrioleringsplannen (BRP) voor de gehele gemeente. De verschillende BRP’s
van alle gebieden zijn samengevoegd in een integraal BRP voor de gemeente Oosterhout.
In 2009 worden de optimalisatievarianten volgend uit de OAS-studie door de deelnemers, de
drie gemeenten Oosterhout, Drimmelen en Geertruidenberg en het waterschap Brabantse
Delta nader uitgewerkt en bestudeerd.
Het aanleggen en beheren van bergbezinkbassin(-s);
De aanleg van een bergbezinkbassin (1.500 m³) stond aanvankelijk in navolging van eerdere
besluiten gepland op de locatie hoek Buurstede/ Paterserf. Het ontwerp en de
besteksvoorbereiding waren in 2008 in uitvoering. Tijdens de bewonersavond bleken de
bewoners van het appartementengebouw Toermalijn een gevoel van onrust en angst te hebben
omtrent de aanleg van dit bergbezinkbassin nabij het gebouw. Om tot een goede
oplossingsrichting te komen, wordt naar een alternatieve locatie gezocht, waarna voorbereiding
en realisatie in 2009 kunnen geschieden.
Het uitvoeren en analyseren van een meetplan bij diverse overstorten;
In 2008 hebben diverse kwantitatieve metingen plaatsgevonden. De verkregen gegevens bij
de diverse overstorten zijn kwantitatief geanalyseerd.
Europese Kaderrichtlijn Water;
In 2008 is door het college van burgemeester en wethouders een principebesluit genomen
tot realisatie van het maatregelenpakket van de KRW. Het nader concretiseren en uitwerken
van te nemen maatregelen en deze verankeren in het Milieubeleidsplan verbreed G.R.P.
(waterbeleidsplan). De KRW heeft tot doel om een goede chemische en ecologische
toestand van waterlichamen te bereiken in 2015. Bij deze resultaatsverplichting valt te
denken aan: rioleringszorg, bestrijdingsmiddelengebruik en bouwmaterialenbeleid. In 2015
moeten de doelstellingen zijn gerealiseerd en dient het stroomgebiedsbeheersplan
opgesteld te zijn.
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Output-indicatoren
Overige indicatoren
1. Knelpunten per 100 km riolering
2. Planrealisatie % riolering
3. Tarief rioolrecht woningen
4. Aantal aansluitingen
5. Tarief rioolrecht bedrijven (per werknemer)
6. Aantal werknemers

SCORE
2006
2,5
67%
€ 106,36
21.611
€ 86,00
12.119

SCORE
2007
<= 2,5
70%
€ 134,01
21.860
€ 108,00
11.865

SCORE
2008
<=2,5
70%
€ 171,36
22.453
€ 120,00
N.b.

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Uren afdeling RBW-BOR
Uren afdeling RBW
REA+BP
Uren afdeling RBW-BP
Uren afdeling RBW-Afval
Uren afdeling RBW-REA
Bijdrage SSC Belastingen
Breda
3 fte formatie uitbreiding
Tractiemiddelen
Totaal apparaatskosten

Rekening
2007
892
0
2.119
804
3.815
4.272
-457

Begroting
2008
801
0
2.662
1.181
4.644
5.266
-623

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
5.920
52
307.840
8.689
68
590.852
0
0
0
71.462
180.339
30.250
1.180.743

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
1.735
-934
0
0
2.291
371
896
284
4.923
-279
5.363
-97
-441
-182

Rekening 2008
Aantal Tarief
Totaal
4.429
52
230.308
0
3.021
23
6.616

63
52
51

190.323
1.196
337.416
77.744
0
59.193
896.180

Toelichting afwijking aantal uren
RBW-BOR – heeft in totaliteit 1.491 arbeidsuren minder besteed aan/geboekt op het product
riolering. De oorzaak hiervan is hoger ziekteverzuim dan normaal binnen dit product en één
openstaande formatieplaats. Bovenstaande ontwikkelingen hebben grotendeels geleid tot
inhuur van derden / uitbesteding en ook tot het niet uitvoeren van werkzaamheden.
RBW-BP – heeft in totaliteit 551 arbeidsuren meer besteed aan/geboekt op het product
riolering. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in hoger aandeel productieve uren
voorbereiding van projecten dan de norm. Op het beleidsproduct Water zijn in totaal 348
uren minder geboekt dan begroot, deze uren zijn geboekt op het product riolering.
RBW-REA – heeft in totaliteit 948 arbeidsuren meer besteed aan/geboekt op het product
riolering. De oorzaak hiervan moet worden gezocht in hoger aandeel productieve uren
voorbereiding en/of toezicht van projecten dan de norm.
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Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: Beheersproduct: BH72201 Beleid, beheer en onderhoud riolering

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Specificatie van het resultaat
Compensatie kwaliteitsverschil materiaal.
Werkzaamheden i.k.v. rioolbeheergegevens integraal
uitgevoerd binnen het onderzoek van de OAS-studie.
In 2008 zijn er geen werkzaamheden uitgevoerd die van
invloed waren op de monitoring/telemetrie van de
centraalbesturing van rioolgemalen.
Bij extreme of langdurige regenval loopt eerst het
rioolstelsel vol. Indien er géén waterberging in het
rioolsysteem meer aanwezig is, wordt het meerdere
overgestort op het Wilhelminakanaal. Over die
hoeveelheden moet verontreinigingsheffing voor de
Rijkswateren worden betaald. Vantevoren valt echter
moeilijk in te schatten hoeveel zal moeten worden
overgestort. Tevens was er de positieve afrekening van
de verontreinigingsheffing over 2006 (€ 20.962).
Overschrijding op de post onderhoud pompen en
gemalen nagenoeg geheel veroorzaakt door hogere
kosten voor elektriciteit.
Tegenwoordig wordt bij de aanleg van het riool- en
infiltratiesysteem rekening gehouden met toekomstig
aan te leggen huisaansluitingen door gebruik te maken
van zogenaamde uitleggers. Dit heeft minder kosten
voor het realiseren van huisaansluitingen tot gevolg.
Als gevolg van het bovenstaande zijn er ook minder
opbrengsten i.k.v. huisaansluitingen.
Onderschrijding op reiniging riolering, omdat
ziekteverzuim binnen de taakgroep (o.a.) heeft geleid
tot het niet uitvoeren van werkzaamheden.
Reparaties riolen afhankelijk van aantal meldingen en
kunnen niet worden uitgesteld. Een aantal reparaties
konden worden doorberekend.
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(bedragen * € 1.000)
L/B
Bedrag V/N
B
2
V
L
13
V
L

27

V

L

44

V

L

44

N

L

46

V

B

54

N

L

20

V

L
B

12
9

N
V

87

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Beheersproduct: BH72202 Rioolheffing

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Specificatie van het resultaat
Lagere kosten beheer riolering
Hogere kosten onderhoud pompen en gemalen
Lagere kosten verontreinigingsheffing
Lagere kosten reiniging riolering
Lagere inkomsten rioolheffing
Dekking via heffingen (voorziening)

L/B
L
L
L
L
B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
40
V
44
N
44
V
20
V
151
V
950
N

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Programma: Natuur / Milieu / Afval

Milieubeleid
Portefeuillehouder

039
J. Boers

Afdeling

STO

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid van de
leefomgeving. Hierbij wordt voor verschillende deelactiviteiten een andere nadruk gelegd.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Wet Milieubeheer en andere wet- en regelgeving op gebied van milieu
 Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2001-2005 (verlengd tot 2007): ‘We doen het ook
voor het milieu’
 Milieuwerkprogramma en milieuverslag
Outcome-indicatoren
Score
2006

Score
2007

DoelScore
Burgerindicator (Burgerijenquête)
stelling
2008
2008
1. Prioriteit bestrijding milieuvervuiling. *
€ 4,56
€ 4,93
-€ 4,56
Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor
elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Risico’s voor mens en milieu beperken (gezondheid, veiligheid, etc.)
Milieubeleidsplan
Milieubeleidsplan wordt in het tweede
Vaststelling en uitvoering van het
kwartaal van 2009 ter vaststelling voorgelegd
milieubeleidsplan 2008.
aan de raad.
Effectdoelstelling
Beperken gebruik grondstoffen, energie en water en beperken ontstaan van
afvalstoffen
Onderzoeken en toepassen mogelijkheden
Voor Zwaaikom en De Contreie zijn de
om op wijkniveau tot energiebesparing te
energievisies in de tweede helft van 2008
komen via systeem van Energieprestatie op
nader uitgewerkt tot concrete oplossingsLocatie.
richtingen. Voor Dorst en Oosterhout Oost is
een energievisie opgesteld.
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Doelstelling
Onderzoeken en toepassen mogelijkheden
infiltratie regenwater bij aanleg van nieuwe
woonwijken:

Duurzaam ontwikkelen nieuwe woningen:
In 2008 wordt met name gedacht aan de te
realiseren woningen in het plangebied
Zwaaikom.

Bij reguliere vervanging van gemeentelijke
auto’s overgaan op milieuvriendelijker
aardgas

Beleidsjaarrekening 2008

Resultaat
Hierbij moet gedacht worden aan het
afkoppelen van afvoer van regenwater in
Slotjes-Midden.
Het rapport van het globaal waterhuishoudkundig plan De Contreie is gereed en
concludeert dat de mogelijkheid van
infiltreren aanwezig is. De kans op infiltratie
kan dus benut worden. Start aanleg
2008/2009.
In het kader van het voldoen aan de basisinspanning zal het onderzoek naar
potentiële locaties waar mogelijkheden van
afkoppelen van regenwater aanwezig zijn,
verder worden uitgewerkt. Voorbeelden zijn:
Oosterheem, Amphia-terrein, Slotjesmidden etc.
Een verdere detaillering van de af te
koppelen oppervlakken is tevens
noodzakelijk in het kader van de studie
Optimalisatie Afvalwatersysteem (OAS).
Daar waar mogelijk zal dit stelsel voor
Zwaaikom en De Contreie worden
toegepast.
In de plannen voor nieuwbouw woningen
zoals Zwaaikom, De Contreie en Dorst
worden de duurzaamheidsaspecten
meegenomen. Afspraken hierover worden
zoveel mogelijk vastgelegd in
ontwikkelingsovereenkomsten.
Nog niet realiseerbaar aangezien er geen
sneltankstation voor aardgas in Oosterhout
is gelegen. Wel zijn er inmiddels initiatieven
vanuit de markt om te komen tot een
aardgas-vulpunt. Daarnaast zijn Euro 5*en
hoger met EVV ** motoren schoner dan
aardgas. Alle nieuwe wagens dienen aan
deze eis te voldoen.
Er is uit onderzoek gebleken dat 3
huisvuilwagens in aanmerking komen voor
een roetfilter. De nieuwe wagens die
momenteel besteld worden, zijn voorzien
van minimaal Euro 5 motoren.
Tevens nemen we als gemeente Oosterhout
deel aan opgerichte landelijk platform
wagenparkbeheerders om nieuwe ontwikkelingen in milieuvriendelijk vervoer op de voet
te volgen en uit 1e hand te vernemen.
Daarnaast komt er overleg tussen dit
platform en het ministerie van VROM
(Milieu) voor pilots.
* Euro 5 een norm voor uitstoot van NOx
waar dieslmotoren binnenkort aan moeten
voldoen
**EVV enhanced Environmentally friendly
vehicles (type dieselmotor met 30% minder
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Doelstelling

Resultaat
brandstofverbruik en 50% minder
roetuitstoot)

Effectdoelstelling
Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de
gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie
en producten
Omgevingsvergunning:
De functiescheiding op persoonsniveau is
Het verlenen van omgevingsvergunningen
doorgevoerd. De invoering van de
en het houden van toezicht daarop.
omgevingsvergunning is vooralsnog
uitgesteld tot 1 januari 2010.
De interne voorbereidingen gaan desondanks
onverminderd door. In de loop van 2009
zullen werkprocessen zoveel mogelijk
integraal worden uitgevoerd, vooruitlopend op
de invoering van de omgevingsvergunning.
Toelichting op de speerpunten 2008
Omgevingsvergunning:
Voor een integrale uitvoering van de werkprocessen is aanschaf van software noodzakelijk.
Vanuit het grote belang van een regionale aanpak is in een miniconferentie van januari 2009
afgesproken op meerdere fronten samen te gaan werken met omliggende gemeenten.
Ook voor de aanschaf van software zal worden samengewerkt en heeft Oosterhout een
trekkersrol. Door de omvang van de samenwerking dient aanschaf van software plaats te
vinden door middel van Europese aanbesteding. Dat betekent dat in het eerste kwartaal van
2009 hier nog niet mee gewerkt kan worden. Het streven blijft gericht op integrale
implementatie van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) per 1 januari 2010.
Overige activiteiten
N.v.t.
Output-indicatoren
Overige indicatoren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16

Aantal inrichtingen milieu
Aantal milieuvergunningen
Aantal AMvB-meldingen
Aantal controles bedrijven milieu
Aantal controles Bouwstoffenbesluit
Handhaving milieu dwangsom:
vooraankondiging
Handhaving milieu bestuursdwang:
vooraankondiging
Handhaving milieu dwangsom:
geëffectueerd
Handhaving milieu bestuursdwang:
geëffectueerd
Aantal milieuklachten
Aantal bodemonderzoeken
Aantal bodemsaneringsprojecten
Aantal adviezen bodem
Leges bodemadviezen (in Euro’s)
Aantal adviezen grondbank
Hoeveelheid (in ton) inkomend
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Score
2008

1.918
20
189
202
69
0

Ambitie/
prognose
2008
1.800
20
175
450
75
25

2

6

5

1

16

4

5

2

0

0

0

1

24
21
2
278
8.544
25
24.800

10
10
1
647
10.766
n.v.t.
n.v.t.

25
25
2
250
8.000
25
20.000

4
onbekend
1
onbekend
6.625
n.v.t.
n.v.t.

Score
2006

Score
2007

1.910
33
118
431
84
26

1927
9
74
57
85
10
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17
18
19

grondbank
Hoeveelheid (in ton) uitgaand
grondbank (inclusief reservering)
Aantal adviezen geluid
Aantal adviezen milieu tbv
bouwvergunning

24.300

n.v.t.

20.000

n.v.t.

87
113

141
368

200
150

200
157

Toelichting:
Door ziekte en het ontbreken van voldoende handhavingcapaciteit is het aantal controles
achtergebleven bij de ambitie/prognose van 2008. Dit heeft ook indirect effect op de overige
scores. 40% van de bouwvergunningen is op geluid getoetst en alle wijzigingen/
vrijstellingen bestemmingsplannen.
In 2008 was er geen gemeentelijke grondbank.

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
134
80
44
1.003
1.260
91
1.170

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Uren afdeling VVH
Uren afdeling PD
Uren afdeling STO
Totaal apparaatskosten

Begroting
2008
34
81
31
1.189
1.336
8
1.328

(bedragen * € 1.000)
Afwijking
Rekening
2008
340
-306
75
6
32
-1
850
340
1.297
39
103
-95
1.194
134

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal

Rekening 2008
Aantal Tarief

16.466
60

10.744

72
59

1.185.552
3.540
0
1.189.092

1.282

70
59
76

Totaal
752.080
0
97.432
849.512

Toelichting afwijking aantal uren
Doordat in de begroting 2008 vanuit de “oude” afdeling BWO alle uren naar VVH
toegeschreven zijn, maar er zijn ook uren gemaakt door de afdeling STO wijkt het aantal
uren van VVH sterk af.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH72307 Milieubeleid en beheer

Nr.

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.
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L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Nr.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.

10
11

12
13

Nr.

Specificatie van het resultaat
Extra uitgaven personeel derden doordat de vacature
van de coördinator pas op het einde van 2008 ingevuld
kon worden. Verder is er extra personeel ingehuurd in
verband met vacatures medewerker milieu en bodem.
Met deze extra uitgaven is rekening gehouden binnen
het PBS.
Het bestuur van het MARB heeft in haar vergadering
van juli 2008 besloten om een deel van het positieve
resultaat van de jaarrekening 2007 te bestemmen voor
een korting van 40% op de bijdrage voor 2008,
alsmede teruggaaf btw
Er zijn kosten gemaakt voor een quick-scan in het
kader van de Wet geurhinder en veehouderij.
Er zijn extra uitgaven gedaan ten behoeve van
bodemonderzoeken aan de Ridderstraat, Keiweg en
het salonwagenterrein.
Er zijn extra uitgaven gedaan voor de wettelijk
verplichte gemeentelijke bijdrage aan de provincie
Noord-Brabant voor de uitgevoerde provinciale
bodemsanering op het terrein van Intercapal, gelegen
aan het Wilhelminakanaal-Oost
Er zijn kosten gemaakt voor het voorbereiden van de
aanleg van een geluidsscherm langs het spoor in Dorst.
Hiervoor is dekking via de subsidie ontvangen vanuit
het ministerie van VROM
Ontvangen subsidie geluidsscherm Dorst van in totaal
€ 240.000. De kosten voor de aanleg zullen in het
komende jaar worden gemaakt. Het subsidiebedrag zal
hiervoor beschikbaar blijven na aftrek van de al
gemaakte kosten in 2008.
Verder is er nog subsidie ontvangen van de Provincie
voor zonebeheer en externe veiligheid
Van de Provincie Noord-Brabant is het laatste jaar van
de subsidie ontvangen voor het actualiseren van de
geluidszones rondom industrieterreinen. Deze is
vervolgens in de voorziening gestort, omdat deze
werkzaamheden in 2009 worden utgevoerd
Ontvangen subsidie Provincie voor het uitvoeren van
een Quick scan terzake Wet geurhinder en veehouderij
Er zijn in 2008 dwangsommen verbeurd verklaard.
Hiermee wordt geen rekening gehouden in de
begroting.
Er zijn kosten gemaakt die vervolgens weer van derden
worden ontvangen (doorberekeningen)
In het kader van voorlichting zijn de films “Meat the
truth” en “an inconvenïent truth” vertoond en er is een
zgn.stadsgesprek georganiseerd. Deze activiteiten
hebben tot extra kosten geleid

L/B
L

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Extra uitgaven voor de inhuur van tijdelijk personeel

L/B
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(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
192
N

L

16

V

L

10

N

L

8

N

L

26

N

L
B

54
54

N
V

B

10

V

B
L

8
8

V
N

B

5

V

B

17

V

L
B
L

2
2
20

N
V
N

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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PROGRAMMA 7
BOUWEN & WONEN

Beleidsproducten binnen dit programma:
• BL041 Ruimtelijke ontwikkeling
• BL042 Volkshuisvestingsbeleid
• BL044 Bouw- en woningtoezicht
• BL045 Grondexploitatie
• BL053 Monumenten en archeologie
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Programma: Bouwen & Wonen

Ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuillehouder

041

Y. de Boer

STO

Afdeling

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Een evenwichtige, kwalitatief hoogwaardige en duurzame verdere ruimtelijke ontwikkeling
van het grondgebied van de gemeente Oosterhout.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:











Collegeprogramma 2006–2010
Stadsvisie Plus 2000-2015, zoals aangepast bij de Perspectiefnota 2006
Interimstructuurvisie Noord-Brabant en het Uitwerkingsplan Stedelijke Regio BredaTilburg
Gebiedsplan Wijde Biesbosch
Wet ruimtelijke ordening met uitvoeringsbesluiten
Woningwet
Nota grondbeleid
Wet voorkeursrecht gemeenten
Pachtwet en Huurwet
Overige wet- en regelgeving en beleidsnota’s

Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.

Tevreden over kwaliteit woningen in de
eigen woonbuurt.
*enquête op wijkniveau één keer per 3 jaar.

Score
2006

Score
2007

7,4

*

Doelstelling
2008
7,4

Score
2008
7,4

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
Effectdoelstelling
Meer bouwen naar behoefte
Uitwerken Structuurplan Dorst:
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Resultaat
WERKELIJK RESULTAAT

De benodigde onderzoeken worden uitgevoerd
en het voorontwerpbestemmingsplan wordt
opgesteld. Onderhandelingen zijn gaande.
Planning start woningbouw in 2011 na
realisatie woningbouwontwikkeling De Vliert
(oplevering 2010-2011).
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Doelstelling
Herstructurering Slotjes-Midden

Uitwerken structuurplan Paterserf, incl.
Intergaslocatie:

Slotjesveld:
Vaststelling integrale visie 1e kwartaal
2008. Start bouw verpleeghuisvoorziening
c.a. medio 2008.

Gedegen analyse naar mogelijkheden
hoogbouw

Resultaat
Besluitvorming omtrent de samenwerkingsovereenkomst is afgerond. Start van de
woningbouw aan de van Oldeneellaan wordt in
2009 verwacht; op het Dija-terrein voorjaar
2009;
Herinrichting openbaar gebied verloopt volgens
planning.
De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn
bepaald en met kandidaat-ontwikkelende
partijen zijn gesprekken gevoerd over de te
hanteren voorwaarden. De planologische
procedure zal in 2009 zijn beslag krijgen,
waarna in 2010 met de realisering kan worden
gestart.
Start bouw verpleeghuis/zorgcentrum is
gepland in het voorjaar 2009.
Inrichting Slotjesveld wacht op onderzoek naar
haalbaarheid toekomstige plaats parkeervoorziening.
Thans wordt koppeling met plannen rond het
stadhuis nader onderzocht.
Inmiddels is een (tijdelijke) voetverbinding /
doorsteek Slotjesveld naar Slotje Brakestein
gerealiseerd.
Openbaarstelling park Brakestein wordt
voorbereid d.m.v. het opstellen van een
inrichtings- en beheersplan.
Ook worden de gebruiksmogelijkheden van het
Slotje Brakestein onderzocht.
In het tweede kwartaal van 2009 zullen de
resultaten van de gedachtevorming
daaromtrent aan de gemeenteraad worden
gepresenteerd.
In het tweede kwartaal van 2009 zal de
gemeenteraad ter zake worden gerapporteerd.

Studie naar meest gewenste opzet voor
woonzorgvoorzieningen in Dommelbergen
start in 2008.
Effectdoelstelling
Het ruime palet van voorzieningen maakt Oosterhout een aantrekkelijke stad
Ontwikkelen Santrijngebied en realisatie
• concept masterplan van het
Huis van Cultuur.
Santrijngebied ter besluitvorming in de
raad.(is in janauri 2009 vastgesteld)
• Programma van Eisen Huis voor
Cultuur en grondexploitatie alsmede
investeringen voor Huis voor Cultuur
gereed.
• Gestart met voorbereidingen en
aanvang Europese architectenselectie
en WRO procedure.
Effectdoelstelling
Een optimaal economische vestigingsklimaat
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Doelstelling
Uitwerken Structuurplan Oosterhout-Oost

Resultaat
Opstellen bestemmingsplan bedrijventerrein
Everdenberg Oost II en bedrijfscluster Ter
Horst is gaande, besluitvorming in 2009;
Bestemmingsplan autonome groei Oosteind
wordt opgesteld;
MER-procedure N629 afgerond. Provincie
dient standpunt in te nemen;
Er worden kaders ontwikkeld voor nieuwe
woningbouw.

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
N.v.t.
Output-indicatoren
Overige indicatoren
1.
2.

3.

% Grondgebied met actuele
bestemmingsplannen
Aantal hectare bedrijventerrein dat
planologisch is veiliggesteld uit het
programma werken uit het
uitwerkingsplan Breda-Tilburg
(totaalprogramma 26 hectare tot
2015)
Aantal woningen dat planologisch is
veiliggesteld uit het programma
wonen uit het uitwerkingplan BredaTilburg (totaalprogramma 4300 tot
2015)
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Score
2006

Score
2007

Score
2008

90%

Ambitie/
prognose
2008
100%

70%
--

0 ha

--

--

2.640

2.800

--

2.800

96%
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)

Rekening
2007
569
8
230
733
1.540
378
1.162

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Uren afdeling STO
Uren afdeling PD
Uren afdeling RBW
REA+BP
Uren afdeling RBW-BP
Uren afdeling RBW-REA
Uren Directie
Totaal apparaatskosten

Begroting
2008
95
0
285
696
1.076
71
1.005

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
8.691
72
625.752
158
59
9.322
895
68
60.860
0
0
0
695.934

Rekening
2008
631
8
671
735
2.045
461
1.584

Afwijking
-536
-8
-386
-39
-969
-390
-579

Rekening 2008
Aantal Tarief
8.635
76
59

138
1.005
245

63
51
109

Totaal
656.260
0
0
8.694
51.255
18.620
734.829

Toelichting afwijking aantal uren
N.v.t.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH81001 Structuur en bestemmingsplannen
(bedragen * € 1.000)

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

Nr.
1.

Onttrekking aan reserves
Onttrekking aan de vrije reserve voor krediet
plankosten opstellen bestemmingsplan N 629

L/B
B

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Onderzoeken naar claims planschade en toekenning
hiervan. Niet begroot, omdat claims niet te voorzien
zijn. Extra inkomsten door verzoeken van particulieren
om planschade toe te kennen.
Betaalde planschades die verhaald zijn op de
projectontwikkelaar.
Door vacatureruimte is er tijdelijk personeel ingehuurd
voor de ondersteuning bij het mobiliteitsplan. Voor deze
kosten bestaat dekking via het PBS
Voor het opstellen van bestemmingsplannen is er
extern personeel ingehuurd i.v.m. vacatureruimte die
ontstaan is bij het vormen van het Project Management

L/B
L

Bedrag

V/N

(bedragen * € 1.000)

Bedrag
16

V/N
V

(bedragen * € 1.000)

2.
3.

4.

Beleidsjaarrekening 2008

Bedrag
13

V/N
N

B

1

V

L
B
L

78
78
24

N
V
N

L

49

N

98

5.

6.

7.

8.

9.

10

11

Bureau. Voor deze kosten bestaat dekking via het PBS.
Door wettelijke verplichting van digitalisering en
actualisatie bestemmingsplannen zijn er meer plannen
uitgevoerd dan was voorzien en met name ook een
langere doorlooptijd tot aan vaststelling zorgt voor
meer kosten. Tevens is het handboek omgezet naar
nieuwe wettelijke eisen.
Door de inhaalslag van de actualisatie van de
bestemmingsplannen zijn er meer publicatiekosten
geweest.
Web-hosting is doorgevoerd, waardoor het digitaal
inzien van bestemmingsplannen via de gemeentelijke
website mogelijk is. Hiervoor zijn extra kosten gemaakt,
omdat dit via een extern bureau moet lopen.
Het opstellen van het bestemmingsplan Leijsenakkers
was veel bewerkelijker dan voorzien was. De kosten
van een stedenbouwkundig bureau waren daardoor
hoger.
Voor de herontwikkeling van de zgn. Bayens locatie zijn
stedenbouwkundige kaders vastgesteld, hetgeen niet
voorzien was, omdat het een particuliere ontwikkeling
betreft.
Voor de uitbreiding van de begraafplaats aan de
Veerseweg bleek een (onvoorzien) archeologisch
sleuvenonderzoek nodig.
Een eerder betaalde storting beheer derdengelden die
in het kader van Wvg taxaties in Oosterhout Oost was
opgesteld, is feitelijk afgerekend. Hierdoor ontvangsten
van het eerder teveel betaalde bedrag

L

16

N

L

9

N

L

3

N

L

19

N

L

11

N

L

9

N

L

3

V

(bedragen * € 1.000)

Nr.
1.
2.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Minder onvoorziene kosten planschades
Meer kosten voor inhaalslag digitalisering en
actualisering bestemmingsplannen zoals Leijsenakkers

L/B

Bedrag

V/N

Beheersproduct: BH81002 Stedelijke ontwikkeling
(bedragen * € 1.000)

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.
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L/B

Bedrag

V/N
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(bedragen * € 1.000)

Nr.
1.
2.
3.
4.

Onttrekking aan reserves
Onttrekking aan de vrije reserve voor het krediet
plankosten Slotjesveld
Onttrekking aan de vrije reserve voor het krediet
plankosten Oosterhout Oost
Onttrekking aan de vrije reserve voor het krediet
plankosten Santrijn/Huis voor Cultuur
Onttrekking aan de vrije reserve voor het krediet
actieplan Stadshart

L/B
B

Bedrag
99

V/N
V

Specificatie van het resultaat
Kosten voor secretariaat stadsregio zijn lager door
minder bijeenkomsten en minder inzet maar voordeel
hiervan deels benut om algemene advieskosten voor
aankoop pand in te winnen
Ontvangen van de Provincie voor de ISV2 periode en
doorgeboekt naar betreffende voorziening
(ISV uitgaven en inkomsten zijn niet begroot, omdat
deze jaarlijks via een voorziening lopen maar wel via
exploitatie geboekt worden)
Kosten bodem, met name voor historisch onderzoek en
onderzoek spoedlocaties, deze zijn gedekt vanuit
voorziening ISV bodem (totaal 166.000)
Kosten voor (tijdelijk) personeel ten behoeve van
opgave vanuit programma onderdeel bodem van ISV
uitvoeringsprogramma (totaal 32.000)

L/B
L

Bedrag
2

V/N
V

B/L

289

V/N

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Zowel kosten als baten worden sterk beïnvloed door de
transacties binnen ISV

L/B

B

167

V

B

337

V

B

16

V

(bedragen * € 1.000)

Nr.
1.

2.

3.

4.

--

--

(bedragen * € 1.000)

Nr.
1.

Bedrag

V/N

Beheersproduct: BH81004 Beheer gronden en gebouwen
(bedragen * € 1.000)

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

Bedrag

V/N

(bedragen * € 1.000)
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Bedrag

V/N

100

(bedragen * € 1.000)

Nr.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Specificatie van het resultaat
Door indexatie van huur zijn deze gestegen, en, naast
enkele opzeggingen zijn er ook enkele nieuwe
verhuringen aangegaan.
Er zijn kosten gemaakt die vervolgens weer van derden
worden ontvangen (doorberekeningen)
Inkomsten van voor derden gemaakte kosten
(doorberekeningen). Er zijn nog kosten verrekend die
het vorige jaar zijn gemaakt.
Kosten exploitatie onroerende zaken wijken af met
name door kosten vervanging poort Kerkepad in
Oosteind en herstel groen Duigendreef
Subsidie voor huren grond activiteitencentrum project
Wel Zo goed Wonen Oosterheide
Vanaf 2008 zou als ombuiging extra huurinkomsten
gegenereerd worden door marktconforme huren te
gaan berekenen. Dit is nog niet geëffectueerd in 2008.

L/B
B

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

Bedrag
4

V/N
N

L

34

N

B

51

V

L

5

N

L

8

N

B

25

N

(bedragen * € 1.000)

Nr.
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Bedrag

V/N
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Programma: Bouwen & Wonen

Volkshuisvestingbeleid
Portefeuillehouder

042

C. Bode-Zopfi

Afdeling

STO

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het versterken van Oosterhout als woon- en leefstad door het ontwikkelen van een, zowel in
kwantiteit als in kwaliteit, gevarieerd woon- en leefklimaat in bestaande en nieuwbouwwijken.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Collegeakkoord 2006-2010
 Woonvisie
 Masterplan Ouderen
 Hoofdstuk 3 Perspectiefnota
 Huisvestingswet, Wet op de Huurtoeslag, Vreemdelingenwet
 Besluit Beheer Sociale Huursector
Outcome-indicatoren
DoelScore
stelling
2008
2008
1. Waardering eigen woning.
7,6
8,0
8,0
7,9
2. Prioriteit woningbouw. *
€ 3,45
€ 5,11
-€ 4,29
Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor
elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
Effectdoelstelling
Meer bouwen naar behoefte
Vlinderbuurt: In 2011: 30 betaalbare
woningen op locatie waar nu school is
gevestigd
Uitwerken structuurplan De Contreie: in
ieder geval de bouw van
140 sociale huurwoningen
140 goedkope koopwoningen
140 vrije kavels.
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Resultaat
WERKELIJK RESULTAAT

Start planontwikkeling locatie school in 2009,
start bouw in 2011
De studiefase is afgerond met vaststelling van
de ontwikkelrichting voor stedenbouw, communicatie, volkshuisvesting / CPO en de
energievisie. Er is gestart met de ontwerpfase
waarin het stedenbouwkundig plan, beeldregie
en verkaveling verder worden geconcretiseerd.
e
Definitief Ontwerp is gereed in 1 kwartaal
2009. Het archeologisch vooronderzoek en
munitieonderzoek zijn afgerond. Plan van
aanpak vervolg voor archeologie worden in
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Doelstelling

Zwaaikom: 50 sociale huur- en 50
goedkope koopwoningen toevoegen aan
het sociaal bouwprogramma:

St. Josephstraat e.o. (o.a. Textapterrein):

Resultaat
2009 genomen. Het voorontwerp
bestemmingsplan wordt najaar 2009 afgerond
en ter visie gelegd.
De procedure bestemmingsplan Zwaaikom is
ernstig vertraagd door uitspraak van de Raad
van State; een nieuw provinciaal
goedkeuringsbesluit wordt voorbereid. De
onderzoeken luchtkwaliteit, akoestiek en
verkeersontsluiting zijn afgerond. In januari
2009 volgt nieuw goedkeuringsverzoek aan
GS, waarvan het besluit binnen enkele
maanden wordt verwacht.
Contracten met ontwikkelaars op het eiland
zijn al enige jaren geleden gesloten; er zijn
weinig mogelijkheden om hier extra goedkope
woningen toe te voegen;
Toevoeging van goedkope woningen zullen
worden ingebracht bij ontwikkelaars vaste wal,
contractvorming voorzien in 2009; door de
vertraging staat het financieel resultaat onder
druk.
De nieuwbouw van de school De Touwbaan is
inmiddels in gebruik genomen. De uitgiftestrategie voor de restantgronden is bepaald.
De stedenbouwkundige randvoorwaarden voor
de woningbouwontwikkeling worden in het 1e
kwartaal van 2009 vastgesteld.

Diverse woningbouw
- 30 sociale huurwoningen op locatie
St. Antoniusstraat

- Met Cires en de eigenaar van de supermarkt
zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden
waaronder de inmiddels uitgewerkte
bebouwingsopzet zal worden gerealiseerd. De
bouwvergunningprocedure, die daarop
aansluit, is voorzien in het tweede kwartaal van
2009.
- levensloopbestendige woningen op
- De randvoorwaarden waarbinnen de
vrijkomende locatie basisschool
ontwikkeling kan gaan plaats vinden zijn
Torenschouw
bekend. De selectieprocedure voor de in te
schakelen marktpartij is gestart in het vierde
kwartaal van 2008.
- betaalbare woningen ontwikkelen op - De bouwplannen zijn tijdens een
voormalige Dija-locatie.
informatieavond aan omwonenden
gepresenteerd. De bouwvergunningprocedure,
die daarop aansluit, is gepland eerste kwartaal
2009
Effectdoelstelling
Het ruime palet van voorzieningen maakt Oosterhout een aantrekkelijke stad
Doelstelling
Resultaat
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Doelstelling
De Contreie realisatie brede school:
Planologische voorbereiding wordt in
bestemmingsplan De Contreie
geïntegreerd. Planning feitelijke nieuwbouw
is 2010.

De Contreie realisatie sportcomplex

Resultaat
De Brede school wordt Multifunctionele
accommodatie (MFA).
Samenwerkingsvorm en aanbesteding worden
momenteel uitgewerkt. In de procedure wordt
de MFA naar voren getrokken middels een
projectbesluit. Planning blijft gehandhaafd.
Start bouw 2010.
Twins is uit het programma gehaald.
Nu wordt gestudeerd op inrichting.
Sportvelden krijgen een apart
bestemmingsplan.

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
N.v.t.

Output-indicatoren
Overige indicatoren
1.

Verhouding aantal koop- en huurwoningen
2. Aantal nieuw toe te voegen
woningen (2006-2010) ingedeeld in
soorten (verdeling en ambitie
aantallen conform afspraken
stedelijke regio):
- huur bereikbaar:
- huur middelduur:
- huur duur:
- koop goedkoop:
- koop middelduur:
- koop duur:
3. Verhouding aantal woningen en
niet- woningen
4. Aantal te verlenen startersleningen
SVn (t/m 2008)
5. Aantal te huisvesten statushouders
(minimaal halen wettelijke
taakstelling per jaar).
6. Aantal overschrijdingen
aftoppingsgrens huursubsidie per
studiejaar.
* in 2008 verplichting komen te vallen
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Score
2006

Score
2007

Score 2008

61-39

Ambitie/
prognos
e 2008
65-35

61- 39
286

471

349

--

n.v.t.

n.v.t.

88
0
0
25
33
203
n.v.t.

n.v.t.

0

5

3

3

26

21

25

46

4

3

8

n.v.t. *

65-35
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Rekening
2007
60
0
9
154
223
195
28

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
0
3
9
140
153
194
-41

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling STO
Totaal apparaatskosten

1.950

72

140.400
140.400

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
3
-3
-1
4
9
0
141
-1
153
0
202
-8
-50
8

Rekening 2008
Aantal Tarief
1.858

76

Totaal
141.208
141.208

Toelichting afwijking aantal uren
N.v.t.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH82001 Beleid volkshuisvesting
Nr.
1.

Nr.
1.

Storting in reserves
Storting in renterisico reserve BWS deel
rentetoevoeging aan reserve i.v.m. inflatie en
vermindering garantstelling.

Onttrekking aan reserves
Onttrekking uit reserve starterslening ter dekking van
kosten voor uitvoering van regeling

Beleidsjaarrekening 2008

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
44
N

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
2
V
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Nr.
1.
2.
3.
4.

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Er worden kosten gemaakt voor het uitvoeren van de
startersleningen voor beheersvergoeding
Er is geen bijdrage betaald aan het regiobureau
onderdeel volkhuisvesting
Vrijvallende middelen Besluit Woongebonden
Subsidies
Extra inkomsten inschrijving sociale koopwoningen,
door meer inschrijvingen t.g.v. m,meer plannen op
korte termijn en succes houseparty voor starters

L/B
L

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Er zijn in 2008 geen kosten doorgerekend via het
Woonfonds

L/B
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(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
2
N

L

3

V

B

6

V

B

2

V

L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
60

V
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Programma: Bouwen & Wonen

Bouw- en woningtoezicht
Portefeuillehouder

044

Y. de Boer

VVH

Afdeling

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het waarborgen van een aantrekkelijke en veilige woonomgeving met een goede invulling
van de ruimte, passend in de omgeving en conform de voorschriften op het gebied van
ruimtelijke ordening en bouwen.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Woningwet
 Collegeakkoord 2006-2010
 Wet op de ruimtelijke ordening
 Bouwbesluit
 Bouwverordening
 Gemeentelijke bestemmingsplannen
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
Effectdoelstelling
………
N.v.t.

Resultaat
WERKELIJK RESULTAAT

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
N.v.t.
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Output-indicatoren
Overige indicatoren
1.

2.

Naar verwachting zal het aantal
opgeleverde woningen in 2008 op een
vergelijkbaar niveau liggen als in 2007.
Handhaving bewoning recreatiewoningen:
- Aanschrijvingen handhaving
recreatiewoningen
- Aanschrijvingen om voldoen aan
eisen bouwbesluit
- Aanschrijvingen mogelijke gedoogbeschikking
- Uitgeschreven doordat personen vertrokken zijn
- Verleende gedoogbeschikkingen

Score
2006

Score
2007

Score
2008

647

Ambitie/
prognose
2008
700

693

19

17

15

7

21

5

40

12

32

6

30

7

46

32

40

16

22

12

10

4

219

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
418
10
0
973
1.401
1.366
34

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
73
28
0
1.304
1.404
1.477
-72

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling STO
Uren afdeling PD
Uren afdeling VVH
Uren afdeling RBW-BP
Totaal apparaatskosten

1.695
16.717

59
72

0
100.005
1.203.624
0
1.303.629

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
590
-517
37
-9
0
0
968
335
1.595
-191
1.711
-234
-115
43

Rekening 2008
Aantal Tarief
231
13.514
78

76
59
70
63

Totaal
17.556
0
945.980
4.914
968.450

Toelichting afwijking aantal uren
Geen uren geschreven door de afdeling PB. De formatie van de balie leefomgeving zijn
overgegaan naar de afdeling VVH. Er zijn bij de afdeling VVH veel inhuurkrachten geweest
i.v.m. niet invulbare vacatures en langdurig ziekteverzuim.
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Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH82201 Bouwvergunningen

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Onttrekking aan reserves
Onttrekking uit de vrije reserve voor Inhuur personeel
invoering omgevingsvergunning. Bij bestemming
jaarrekeningresultaat is hiervoor € 105.000 toegevoegd
aan de vrije reserve.

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
12
V

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
In 2008 is het niet gelukt om de functie van coördinator
in te vullen. De functie is vervuld door een interimcoördinator. Door ziekten en vacatures is extern
personeel ingehuurd om te blijven voldoen aan de
wettelijke termijnen voor de controle en het toetsen van
bouwaanvragen. De dekking van deze kosten wordt
gevonden binnen het PBS.
Inhuur extern personeel voor invoering van de
omgevingsvergunning. De verwachting was dat de
kosten voor de invoering vooral in 2008 gemaakt
zouden worden, maar door verschuiving van de
ingangsdatum naar 1-1-2009 komen de kosten pas in
2009. Hiervoor is dekking via de vrije reserve
(jaarrekeningresultaat 2007)
Extra kosten voor meer inzet bureau ter berekening van
constructies, o.a. door enkele omvangrijke
bouwwerken, en er zijn meer kosten gemaakt door
inzet mediation, handhaving en de procedures die
hiermee samenhangen.
De presentiegelden van de commissie welstand en
monumenten zijn lager dan begroot was, door minder
bijeenkomsten.
Er zijn kosten gemaakt voor asbestsanering
doorberekend zijn
Er zijn extra inkomsten binnengekomen doordat de
burgers meer informatie hebben opgevraagd en
dossiers hebben ingezien
Leges bouwvergunningen hoger door enkele grote
bouwaanvragen met name voor bedrijven, waarbij ruim
20 vergunningen een legesopbrengst boven € 10.000
hadden, dit zijn met name bedrijfspanden. Twee van
deze 20 hadden zelfs een legesopbrengst boven een
ton.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
502
N

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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12

N

L

4

N

L

2

V

L
B
B

2
2
2

N
V
V

B

230

V

109

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Verschuiving van apparaatskosten naar kosten derden.
Door vacatures en langdurig ziekteverzuim is extern
personeel ingehuurd.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Beheersproduct: BH82202 Huurtoeslag

Nr.

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

Nr.

Specificatie van het resultaat
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Programma: Bouwen & Wonen

Grondexploitatie
Portefeuillehouder

045
J. van Brummen

Afdeling

STO

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het beschikbaar hebben en houden van voldoende bouwrijpe terreinen voor woningbouw en
bedrijfsvestiging.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Nota Grondbeleid
 Voorschriften BBV
 Geopende en actualiseerde grondexploitaties
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Er zijn vele complexen in de planontwikkelingsfase waarbij in 2008 grote stappen vooruit zijn
gemaakt. In onderstaande tabel zijn de complexen nog eens genoemd alsmede heel kort de
status per 31-12-2008.
Complex

Exploitatieplan

Stand van zaken per 31-12-2008
In grondexploitatie genomen gronden
06

Plan Buurstede Beiaard

25
78

Gronden Veerseweg/Leijsenstraat
Plan Molenstraat

79

Project De Zwaaikom

89

Plan Vlinderbuurt

92

Plan Vrachelen, De Contreie

94

Plan Vrachelen Veekestraat

64

IndustrieterreinOosterhjout Oost

In december 2008 is dit project, omvattende nieuwbouw op voormalig
schoollocatie afgerond
In 2007 geopend, betreft aankoop en uitgifte voor uitbreiding begraafplaats
Geopend in 2006, start nieuwbouw in 2008, de gemeentelijke afwikkeling
van project voorzien in 2009
Grondexploitatie geopend in september 2005, verwerving nog niet afgerond
waardoor vertraging is opgelopen
Actueel, in grotendeels woonrijp gemaakt, laatste particuliere kavels worden
in 2009 uitgegeven.
Actueel, grex nog niet geopend, start uitvoering afhankelijk van
bestemmingsplan en verwerving.
Grond is aangekocht, wijziging bestemming wordt opgenomen in
bestemmingsplan actualisatie Vrachelen en uitgifte zal dit jaar starten
Grondexploitatie industrieterreinen

82
84

Per 2007 administratief complex, enkele aankopen ten behoeve van
Everdenberg Oost en Ter Horst aangekocht, geheel planvormingsfase.
Industrieterrein Weststad 3e fase
Aflopend, geheel bouw- en woonrijp, nog een kavel te verkopen
Industrieterrein De Wijsterd
Aflopend, nog twee kavels in verkoop, inrichting nagenoeg afgerond.
Nog niet in exploitatie genomen gronden

01
07
10
35

Gronden Centrumgebied
Gronden Paterserf
Gronden St. Josephstraat/ Leijsenhoek
Gronden St. Antoniusstraat (Opel)

72
73

Gronden Hoevestraat boscompensatie
Gronden Dorst

80

Kanaalgronden

83
90

Industrieterrein Weststad 2e fase
Overige gronden
Materiële vaste activa :
Erfpachtsgronden / gronden golfbaan

( in beheer zijnde gronden )

95

Beheer, aankopen van panden, zal in Santrijnproject worden
Beheer, aankopen van panden, wordt herontwikkeling tot woningbouw
Beheer, wordt herontwikkeld, naast school komt hier woningbouw
Beheer, fase 1 woningbouw afgerond, fase 2 behelst winkel met woningen,
start eind 2009, in 2009 wordt een exploitatie geopend
Beheer, gronden aangekocht voor compensatieplicht
Per 2007 administratief complex t.g.v. aankoop van gronden, het totaal is
onderwerp van planontwikkeling t.b.v. woningbouw
Beheer, betreft diverse in verleden aangekochte kavels, onder andere voor
Zwaaikom.
Beheer omvat 1 perceel t.b.v. reservering ander bedrijf
Beheer, betreft diverse in verleden aangekochte kavels
Beheer

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt zijn er per 31-12-2008 in totaal 7 complexen waar een
exploitatieberekening voor is opgesteld (De Contreie en Veekestraat zijn feitelijk nog
complexen in beheer). Daarnaast zijn er 12 complexen die in beheer (strategische of
historische aankopen) of in planontwikkeling zijn. Het laatste complex bevat
erfpachtsgronden. Per saldo is er ten opzichte van 2008 een complex toegevoegd, te weten
Veekstestraat.
De totale boekwaarde op 31-12-2008 bedroeg € 35.596.026,dit is een stijging van circa
€ 7,25 miljoen ten opzichte van 31-12-2007.
Onderstaand wordt de stijging toegelicht, en vervolgens als resumé bij saldo toename
voorraad aangegeven.
Per in exploitatie genomen project wordt een keer per jaar een actualisatie gemaakt met
inzage in de huidige stand van zaken. Minimaal een keer per jaar dient een actualisatie te
worden uitgevoerd en indien door wijzigingen in het project (uitgangspunten) of door
wijziging in de planning er een financiële vertaling moet plaatsvinden, dient dit tussentijds in
een actualisatie meegenomen te worden.
In 2006 is de nota grondexploitatie (waarin is opgenomen de gewenste interne werkwijze,
teneinde een bestendige gedragslijn te kunnen hanteren bij alle projecten) door het college
vastgesteld.
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TOELICHTING DIVERSE KOSTENPOSTEN 2008
Verwervingen
Er zijn in 2008 enkele verwervingen gerealiseerd ten behoeve van toekomstige
ontwikkelingen. Zo zijn enkele kleinere panden ten behoeve van de herontwikkeling
Zwaaikom gekocht (totaal ruim 3 ton), is het terrein van Brabant Water ten behoeve van
woningbouw aan Paterserf aangekocht (ruim 1,1 miljoen). Daarnaast is de aankoop van het
voormalig Textap terrein aan de St. Josephstraat financieel afgerond (€ 1,7 miljoen) en is er
een perceel grond in het uitbreidingsgebied Dorst aangekocht (bijna € 2 ton) Als overige
verwervingskosten zijn de boekwaarde van het complex Buurstede ingebracht en is een
planschade ten gevolge van realisatie Vlinderbuurt uitbetaald.
Per saldo zijn de totale kosten verwerving ruim € 3,6 miljoen, waarmee de boekwaarde is
toegenomen voor dit onderdeel.
Bouw- en woonrijp maken
In 2008 zijn de kosten van bouwrijp maken met name gemaakt in het gebied Vlinderbuurt waar inmiddels gefaseerd het woonrijp maken wordt uitgevoerd – voor bijna € 1,0 miljoen.
Daarnaast is het woonrijp maken binnen het project Buurstede afgerond (ruim € 53.000) en
is aan de Molenstraat bouwrijp gemaakt (ruim € 62.000). De overige kosten ad € 73.000
hebben met name betrekking op de kosten voor voetgangersoversteekplaats bij de
Touwbaan alsmede de aanleg van een weg nabij de nieuwbouw van de moskee aan de
Beneluxweg In totaal komen de kosten voor bouw- en woonrijp maken uit op ruim € 1,158
miljoen hetgeen de toename van de boekwaarde voor dit onderdeel verklaart.
Planontwikkelingskosten
De totaal benodigde plankosten in 2008 (ruim € 2,3 miljoen) zijn voor het merendeel aan
enkele projecten toe te schrijven. Hierin zitten ook de interne apparaatskosten voor de
planontwikkeling (o.a. uren van de projectleiders).
De meeste kosten zijn toe te schrijven aan de projecten De Contreie € 1,3 miljoen, De
Zwaaikom (€ 185.000) Oosterhout Oost € 358.000, Dorst € 210.000, Centrumgebied
(Santrijn) € 53.000, St. Josephstraat € 112.000, Veerseweg € 14.000, Paterserf €11.000 en
Slotjes Midden € 70.000. Voor de overige projecten zijn de kosten per project lager dan
€ 10.000. Gezien de fase van ontwikkeling per project zijn de kosten meestal herkenbaar.
Ruim € 667.000 is toe te schrijven aan de interne kosten van planontwikkeling door alle
vakdisciplines en projectleiding. De extern gemaakte kosten betreffen hier met onder andere
het stedenbouwkundig bureau en alle onderzoeken inzake De Contreie alsmede de
projectleiding van dit project, de verdere planvorming van Oosterhout Oost
(stedenbouwkundig, economisch, projectleiding) de advieskosten inzake juridische en
planeconomische aspecten alsmede advieskosten voor de verwerving van nog in plangebied
gevestigde bedrijven voor het complex Zwaaikom, alsmede benodigde begeleiding door de
juridische procedures binnen diverse projecten.
Overige lasten (incl. financieringskosten)
De aan de projecten toegerekende financieringskosten zijn 4,5%. Deze zijn berekend over
de boekwaarde per 1-1-2008 van de onderscheiden complexen. De totale rente over deze
boekwaarden bedroeg in 2008 bijna € 1.171.000 (excl. financiering complex
erfpachtsgronden).
De administratie en beheerskosten zijn, voor zover mogelijk, direct aan de betreffende
complexen toegerekend. De indirecte kosten zijn volgens een verdeelsleutel toegerekend.
In 2008 zijn zoveel mogelijk kosten direct op het betreffend project geboekt. In totaal zijn de
overige lasten circa € 565.000 (excl. erfpachtsgronden) welke over alle complexen zijn
verdeeld maar met name De Contreie (€ 242.000), Vlinderbuurt (€ 95.000), Zwaaikom
(€35.000),Oosterhout Oost (€ 55.000), Weststad 3 (€ 32.000), Dorst (€ 31.500),
Antoniusstraat (€ 11.500) en St. Josephstraat (€ 44.000) zijn belast, gebaseerd op een
verdeelsom per complex waarbij de aan- en verkopen van de afgelopen 3 boekjaren de
verdeling grotendeels bepalen. Op de overige projecten zijn deze kosten per project lager
dan € 10.000. De beheerskosten voor panden en terreinen (totaal € 95.000) zijn met name
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gemaakt voor de projecten St. Josephstraat (Textap terrein) Paterserf, Vlinderbuurt en De
Contreie. Hier staan weer inkomsten van huren en erfpachtcanons tegenover van bijna
€ 340.000. Dit is inclusief afkoop van de vergoeding reclamemast op Weststad.
Uitgiften
Er zijn transacties geweest die ruim € 9,5 miljoen opleverden. Deze zijn als volgt te splitsen:
 Verkoop uit te geven percelen grond aan particulieren voor Vlinderbuurt € 1 miljoen.
 Verkoop uit te geven percelen grond aan ontwikkeling voor woningbouw Molenstraat
ruim € 800.000.
 Verkoop industrieterreinen op Weststad 3 ruim € 5,5 miljoen.
 Verkoop strook industriegrond op Weststad 2 ad € 625.000.
 Verkoop enkele percelen grond nabij project Oosterheem, verkoop kavel aan
Beneluxweg en verkoop kavel aan Warandelaan bijna € 1,5 miljoen
Overige inkomsten
Er zijn geen overige inkomsten ontvangen.
Winstneming
In de 2e concernrapportages in 2008 is aangegeven dat er in totaal € 5,985 miljoen
winstnemingen kunnen worden gerealiseerd. Dit werd uiteindelijk € 6,675 miljoen (als volgt
opgebouwd)
Grondexploitatie
Buurstede
Molenstraat
Vlinderbuurt
Weststad 3e fase
Overige gronden
TOTAAL

Winstneming
185.000
650.000
100.000
4.380.000
1.360.000
6.575.000

Belangrijke afwijkingen ten opzichte van eerder verwachte winstnemingen zijn:
 Bij Wijsterd is de uitgifte van een van de laatste kavels achtergebleven bij de prognoses
met name door langere voorbereidingstijd van gegadigde.
 Uit het project Overige gronden is door enkele incidentele verkopen van percelen grond
een winst genomen van ruim € 1,3 hetgeen niet in de prognoses was opgenomen.
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Saldo toename voorraad
Het saldo van de gemaakte kosten verminderd met de gerealiseerde opbrengst wordt
bijgeboekt op de boekwaarde van de gronden (= toename saldo voorraad)
Bovenstaand zijn de diverse posten toegelicht.
Dit betekent in totaal het volgende (in afgeronde bedragen):
Bedragen x € 1.000,--

Saldo voorraad (de boekwaarde) per 1-1-2008
Verwerving grond
Bouw- en woonrijp maken
Planontwikkelingskosten
Kapitaallasten
Administratiekosten
Beheer terreinen
Ontvangen huren en inschrijfgelden
Mutatie saldo op basis van structurele kosten
Winstneming
Storting Bovenwijkse voorzieningen
Resultaat erfpachtsgronden
Derhalve in totaal
Verkopen
Overige inkomsten
Saldo voorraad (de boekwaarde) per 31-12-2008

28.353
3.647
1.158
2.319
1.265
567
95
-451
36.953
6.675
1.463
40
45.131
9.536
0
35.595

GEÏNVESTEERD VERMOGEN GRONDEXPLOITATIES
Door de toename van het saldo onderhanden werken is in 200 het geïnvesteerd vermogen
toegenomen. Indien het saldo uitgedrukt wordt als geïnvesteerd vermogen per hoofd van de
bevolking is een bedrag van € 525 in 2007 tot € 647,-- in 2008 toegenomen.
Van het totale saldo onderhanden werken is circa € 20 miljoen toe te schrijven aan in
exploitatie zijnde gronden, € 13,3 miljoen toe te schrijven aan in beheer zijnde complexen,
en ruim € 2 miljoen aan erfpachtsgronden.

Output-indicatoren
Overige indicatoren
N.v.t.

Beleidsjaarrekening 2008

SCORE
2005

SCORE
2006

115

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
10.238
0
884
819
11.941
14.434
-2.493

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Uren afdeling SO
Uren afdeling STO
Uren afdeling BCA
Uren afdeling RBW-BOR
Uren afdeling RBW-BP
Uren afdeling RBW-REA
Uren afdeling RBW
REA+BP
Uren Directie
Verrekening Archeologie
Totaal apparaatskosten

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
6.845
13.460
0
0
1.342
-1.247
1.010
57
9.197
12.270
17.489
3.612
-8.292
8.657

Begroting
2008
20.305
0
94
1.067
21.466
21.101
365

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
385/
68/
38.180
200
60
8.971/
72
727.812
1.300
63
1.000
60
60.000
150
52
7.800
0
0
2.295
68
156.060
0
77.150
1.067.002

Rekening 2008
Aantal Tarief
356
71

Totaal
25.276

6.574

76

499.624

1.238
162
1.185
2.089

75
52
63
51

92.850
8.424
74.655
106.539
0

2.653

76

201.628
886
1.009.882

Toelichting afwijking aantal uren
N.v.t.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH 83001 advisering grondexploitatie
(bedragen * € 1.000)

Nr.
1.

2.

Storting in reserves
De ontvangen locatie gebonden subsidies (BLS) zijn
toegevoegd aan de algemene bedrijfsreserve
grondexploitatie.
Storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen vanuit
de grondexploitaties Molenstraat, Vlinderbuurt en
Weststad 3e fase

L/B
L

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

L

Bedrag
113

1.463

V/N
N

N

(bedragen * € 1.000)

Nr.
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(bedragen * € 1.000)

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Specificaties zijn onder saldo toename voorrad
opgenomen, terwijl per kostensoort eerder een
toelichting met een uitsplitsing per project is gegeven.

L/B

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Door de verschillende fasen per project zijn alle
verschillen pr project logisch te verklaren en deze
blijken uit de actualisaties per project.

L/B

Bedrag

V/N

(bedragen * € 1.000)

1.

Bedrag

V/N

Toelichting van het positieve resultaat:
In het positieve resultaat is een gerealiseerde winst opgenomen van € 6,675 miljoen aan
winsten van projecten (deze zijn bij de winstnemingen toegelicht), alsmede de storting in
Bovenwijkse Voorzieningen ad € 1,463 miljoen. Daarnaast zijn er gelden ontvangen in het
kader van Besluit Locatiegebonden Subsidies (BLS) voor ruim € 113.000, die vervolgens
naar de Algemene Bedrijfsreserve grondexploitaties zijn doorgeboekt
Tenslotte is op het complex erfpachtsgronden is een positief resultaat van € 40.000,-behaald.
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Programma: Bouwen & Wonen

Monumenten en archeologie
Portefeuillehouder

053

Y. de Boer

Afdeling

STO

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het behouden van het cultuurhistorisch erfgoed. Zorg (laten) dragen voor de instandhouding
van gemeentelijke- en rijksmonumenten en cultuurhistorische elementen. Het inzichtelijk
maken van het historisch verleden van Oosterhout door het verrichten van archeologisch
onderzoek, dit vastleggen door het te documenteren, te publiceren en de vondsten te
exposeren.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Monumentenwet 1988, Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
 Notitie gemeentelijke monumentenzorg (1995), Gemeentelijke
monumentenverordening (1999), Gemeentelijke subsidieverordening
monumentenzorg (1999).
 Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz)
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Behoud en gebruik van monumenten en cultuurhistorische waarden
Invoeren revolving fund:
In het tweede kwartaal van 2008 zijn in Diner
Beleidsnota wordt eind 2007 aan raad ter
Pensant gesprekken gevoerd met
vaststelling aangeboden.
betrokkenen over inhoud en richting van de op
te stellen Nota Monumenten en Archeologie,
die in het eerste kwartaal van 2009 ter
vaststelling wordt aangeboden aan de raad.
Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
N.v.t.
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Output-indicatoren
Score
2006

Overige indicatoren

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008
180
0
62
0
3
--

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Score
2008

Aantal gemeentelijke monumenten
180
169
180
Aantal panden in procedure
8
17
0
Aantal rijksmonumenten
62
82*
82
Aantal panden in procedure
0
0
0
Beschermd stads- en dorpsgezicht
2
2
3
Beschermd stads en dorpsgezicht in
1
1
0
behandeling
* aantal is op zich iets toegenomen, maar in het verleden verkeerd geteld: complexen met
meerdere monumenten zijn als 1 geteld en moeten afzonderlijk worden geteld.

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
37
44
73
123
277
78
199

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
71
52
85
125
334
77
257

Begroting 2008
Uren afdeling STO
Uren afdeling VVH
Totaal apparaatskosten

Aantal Tarief
1.743
72

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
47
24
71
-19
88
-3
162
-37
369
-34
90
-13
279
-21

Rekening 2008
Totaal
125.496
0
125.496

Aantal Tarief
1.459
76
735
70

Totaal
110.884
51.450
162.334

Toelichting afwijking aantal uren
Geen opmerkingen
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH54102 monumentenbeleid

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Nr.
1.

2.

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Er zijn, doordat er intern meer expertise aanwezig is,
minder uitgaven nodig geweest voor de inhuur van
bouwkostenbegeleiding.
Extra uitbetaling van toegekende monumentensubsidie
vanuit vorige jaren.

L/B
L

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Vanaf 2008 is er structureel een bedrag opgenomen
voor restauratie van monumenten. (Was voorheen
reserve)

L/B

L

L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
27
V

33

N

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
50

N

Beheersproduct: BH54103 Archeologie

Nr.

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Conform afspraken worden de kosten voor archeologie
ten laste gebracht van de grondexploitatie, afwijking
t.o.v. de begroting volgt uit de afwijking van de kosten

L/B
L
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
90
N
V
90

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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PROGRAMMA 8
WERK & INKOMEN

Beleidsproducten binnen dit programma:
• BL015 Ondernemen
• BL017 Nutsvoorzieningen
• BL028 Recreatie en toerisme
• BL029 Sociale zekerheid
• BL030 Werkgelegenheid
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Programma: Werk & Inkomen

Ondernemen
Portefeuillehouder

015
Y. de Boer / J. Boers

Afdeling

STO

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Behoud en versterking van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven in het algemeen, mede
door het stimuleren van een duurzame economie, het bevorderen van een goed
ondernemersklimaat en het verbeteren van de relatie tussen overheid en bedrijfsleven. Het
aldus waarborgen en vergroten van de aantrekkelijkheid van Oosterhout als “familiestad”
vanuit wonen, werken en recreëren.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Collegeakkoord 2006-2010
 Nota economisch beleid 2004-2009
 Hoofdstuk 3 Perspectiefnota 2009
 Landelijke, provinciale en regionale beleidsdocumenten op het gebied van economie
en werkgelegenheid
 Nota detailhandelsbeleid
 Structuurvisie Centrum Oosterhout
 Beleidsregels uitbreiding verkoopvloeroppervlak
 Horecabeleidsplan
 Algemeen Plaatselijke Verordening
 Marktverordening en Marktgeldverordening Oosterhout
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008
8,6

Score
2008

Tevreden over winkelaanbod in de
8,5
8,6
8,6
gemeente.
2. Waardering winkels voor dagelijkse bood8,1
8,5
8,5
8,4
schappen in de woonbuurt
3. Prioriteit stimuleren vestiging nieuwe be€ 3,40
€ 4,03
-€3,35
drijven. *
Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor
elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

Resultaat
WERKELIJK RESULTAAT

Effectdoelstelling
Optimaal economische vestigingsklimaat
Ontwikkeling en inrichting nieuwe
Gestart met uitvoering diverse onderzoeken en
bedrijventerreinen 40 ha in 2010:
opstellen voorontwerpbestemmingsplan
Everdenberg Oost. Vaststelling bestemmingsplan
2009. Grondverwervingonderhandelingen gaande.
Revitalisering Vijf Eiken:
De revitalisering van het bedrijventerrein Vijf
Eiken is in 2008 afgerond.
Integrale aanpak ‘havens’:
In 2009 is hiervoor geld begroot om te komen tot
een integrale aanpak.
Effectdoelstelling
Tevreden ondernemers over gemeentelijke dienstverlening
Terugdringen administratieve
Vastgesteld is welke vergunningen worden
lastendruk
afgeschaft. welke vereenvoudigd of omgezet in
algemene regelingen; implementatie wordt thans
uitgewerkt; Medio 2009 zijn de eerste resultaten
zichtbaar zoals vereenvoudigde aanvraag van een
aantal vergunningen op grond van APV.
Actualisering en digitalisering van de
bestemmingsplannen verloopt volgens planning
en is eind 2009 grotendeels afgerond.
Uitbreiding relatiebeheer met
Er vindt periodiek overleg plaats met het
ondernemers
bedrijfsleven in brede zin. Maandelijks worden er
bedrijfsbezoeken afgelegd waarbij knelpunten en
mogelijkheden worden geïnventariseerd.
Daarnaast worden bijeenkomsten voor de
ondernemers georganiseerd zoals een open huis.
Toelichting op de speerpunten 2008
Terugdringen administratieve lastendruk:
Vanuit de regionale werkgroep ligt er een voorstel tot aanpassing van de APV. Regionaal is
afgesproken de nieuwe APV vóór 1 april 2009 te implementeren. Over de implementatie van
alle afspraken uit het collegebesluit van 2008 moeten nog afspraken gemaakt worden.
Overige activiteiten
N.v.t.
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Output-indicatoren
Score
2006

Score
2007

10,3%

3.

Verhouding hectares
bedrijventerrein in relatie tot
hectares grondgebeid
Aantal hectare direct uitgeefbare
bedrijventerrein
Aantal nieuwe bedrijfsvestigingen

4.

Saldo vestiging / vertrek

+ 13 *

5.

Aantal startende ondernemers

253 *

Overige indicatoren
1.

2.

10,3%

Ambitie/
prognose
2008
10,3%

10,3%

5,5

5,5

--

1,2

135 *

Nog niet
bekend
Nog niet
bekend
Nog niet
bekend

155*
-14*

543* incl.
starters
278*

261*

372*

Score
2008

* = gebaseerd op laatst bekende cijfers KvK.

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Rekening
2007
190
156
2.168
376
2.891
99
2.792

Begroting
2008
28
128
22
308
486
56
431

Rekening 2008

Begroting 2008
Uren afdeling STO
Uren afdeling VVH
Uren afdeling PD
Uren afdeling RBW-BOR
Uren afdeling RBW-REA
Uren afdeling RBW-Afval
Uren afdeling RBW-BP
Verrekening
kostenplaatsen
Totaal apparaatskosten

Aantal Tarief
3.393
72
840
63
60
59
100
52
30
68

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
255
-227
157
-29
2.121
-2.099
310
-2
2.843
-2.357
83
-27
2.761
-2.330

Totaal
244.296
52.920
3.540
5.200
2.040
0
0
0
307.996

Aantal Tarief
2.372
76
1.768
70
59
22
52
0
51
14
52
2
63

Totaal
180.272
123.760
0
1.144
0
728
126
3.704
309.734

Toelichting afwijking aantal uren
Bij de doorontwikkeling zijn de uren van de afdeling BWO verdeeld over de nieuwe
afdelingen VVH en STO. Het lotaal aantal uren van deze afdelingen wijkt niet af van de
begroting.
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Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH31001 Markten

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Extra kosten elektriciteit doordat de stroomkasten voor
de warenmarkt ook voor andere evenementen gebruikt
wordt, zoals Koninginnedag en Parkfeest, standplaats
oliebollenkraam. De kosten voor gebruik van elektra is
hiervoor nog steeds gratis, waardoor dit tot een
overschrijding leidt.
De overschrijding van de kosten heeft te maken met
het feit dat de stroomkast bij Arkendonk volledig uit de
grond gereden is. Een volledig nieuwe stroomkast
moest worden geplaatst. De markt heeft 4 weken
gedraaid op een noodstroom aggregaat. Bij de
verplaatsing i.v.m. de kermis moet de zaterdagmarkt
naar Schapendries. Ook daar moet dan met een
aggregaat en bekabeling worden gewerkt. Bekabeling
en aggregaat moeten worden gehuurd, en er zijn
transportkosten
Hogere ontvangsten marktgelden vanwege door de
aanpassing van de jaarmarkt op de Markt extra
beschikbaar gekomen ruimte

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
7
N

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

2.

3.

Nr.

L

9

N

B

13

V

Beheersproduct: BH31002 Middenstand

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Nr.

Nr.

Specificatie van het resultaat
Geen uitgaven gedaan in het kader van het horecabeleidsplan omdat dit mede gekoppeld is aan de
werkzaamheden vanuit het programma Centrum+

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
1
V

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Beheersproduct: BH31003 Economie en bedrijvigheid

Nr.
1.

Storting in reserves
Boekwinst van de verkoop Seppe storting in de vrije
reserve

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
27
N

Nr.
1.

Onttrekking aan reserves
Onttrekking aan de vrije reserve voor krediet
revitalisering Vijf Eiken

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
2.098
V

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Cofinancieringsbijdrage aan het REAP voor de
uitvoering van het Masterplan Havens Midden Brabant
fase 2
Er zijn kosten gemaakt in verband met de vacatures
van de coördinator en beleidsmedewerker EZ (de
dekking loopt via het PBS)
Eenmalige extra uitgaven aan REWIN i.v.m. vergroting
personele slagkracht (collegenota juni 2008)
Startnotitie parkmanagement is in januari 2008 door het
College vastgesteld. Discussienota is in BZW
ingebracht. Plan van aanpak zal eerste kwartaal 2009
afgerond worden.
De gemaakte kosten van acquisitie worden hier
geboekt, maar worden ten laste van de grondexploitatie
gebracht.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
25
N

L

188

N

L

30

N

L

15

V

L
B

14
14

N
V

2.

3.
4.

5.

Nr.
1.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Er zijn meer extra kosten gemaakt voor de inhuur van
tijdelijk personeel
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Programma: Werk & Inkomen

Nutsvoorzieningen
Portefeuillehouder

017

Y. de Boer

Afdeling

BCA

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Een veilige, betrouwbare, betaalbare en bedrijfszekere levering van water aan en transport
van gas naar de Oosterhoutse burgers en bedrijven.
Relevante beleidsdocumenten
Het Rijksbeleid is en blijft er (voorlopig) op gericht om aandelen in netwerkbedrijven (zoals
inmiddels Intergas) in overheidshanden te houden. Dit betekent dat de taken die
samenhangen met de netwerken, in tegenstelling tot de levering, nog steeds als publiek
worden beschouwd.
De watervoorziening blijft een bij wet geregelde taak.
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
Effectdoelstelling
Sterk economische structuur
Nutsvoorzieningen, Intergas:
Besluitvorming over de fusie heeft in 2007
plaatsgevonden.

Nutsvoorzieningen, Brabant Water:
Het streven naar een dividenduitkering in
samenhang met een verantwoord
reserverings- en tarievenbeleid is onverkort
nog van kracht.

Resultaat
WERKELIJK RESULTAAT

De bijeenkomst van de AvA van 17 december
heeft sterk in het teken gestaan van de
kredietcrisis. Zoals blijkt uit onze informatieve
brief aan de gemeenteraad van 22 december
en het bijbehorende persbericht heeft Intergas
enerzijds operationeel een goed jaar achter de
rug, maar anderzijds nadelige effecten van de
kredietcrisis ondervonden. Het belangrijkste
effect deed zich voor ten aanzien van de
Cross Border Lease (CBL). Inmiddels heeft
de BNG de vervangende zekerheden
beschikbaar gesteld. Als voorwaarde is echter
wel gesteld dat de solvabiliteit moet worden
versterkt naar minimaal 30%, met als
budgettair nadelig bijverschijnsel dat komende
jaren door Intergas geen winst meer mag
worden uitgekeerd.
In verband met de turbulentie rondom de
kredietcrisis is de besluitvormingstraject voor
de nabije toekomst van Intergas
doorgeschoven naar de 1e helft van 2009
Op 26 juni is de AvA bijeen geweest en daarin
is aangegeven dat de ontwikkeling t.a.v. het
rijksbeleid nauwgezet en zeer kritisch zullen
worden gevolgd. Het ministerie wenst om via
winstregulering (in de vorm van voorschriften
t.a.v. bedrijfsresultaten en weerstandsvermogen) redelijke tarieven voor de
drinkwatersector te waarborgen. Tijdens de
AvA is aangegeven dat een dergelijk
rijksbeleid zodanig van invloed kan zijn op het
financieel beleid 2007 – 2012 dat er aanleiding
kan zijn om dit beleid toch nog vroegtijdig te
evalueren.
Over de 2e helft van 2008 zijn verder geen
nieuwe ontwikkelingen te melden.

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
N.v.t.
Output-indicatoren
Overige indicatoren
1.

Score
2006

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

Zie paragraaf Verbonden Partijen
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Rekening
2007
0
0
33
11
43
609
-566

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
0
0
145
8
153
674
-521

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
0
0
0
0
153
-8
4
4
157
-4
677
-3
-520
-1

Rekening 2008

Begroting 2008
Uren afdeling BCA
Totaal apparaatskosten

Aantal Tarief
100
81

Totaal
8.100
8.100

Aantal Tarief
57
75

Totaal
4.275
4.275

Toelichting afwijking aantal uren
N.v.t.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH33001 Nutsvoorzieningen

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Specificatie van het resultaat
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Het ontvangen dividend van Intergas in 2008 is hoger,
aangezien er in 2007 via raadsbesluit 640 extra
aandelen Intergas zijn gekocht. Hiertegenover staan
hogere kapitaallasten.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

1
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Programma: Werk & Inkomen

Recreatie en toerisme
Portefeuillehouder

028

Y. de Boer

Afdeling

STO

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het creëren van voldoende eigen mogelijkheden voor ontspanning en recreatie binnen een
zo breed mogelijk scala, zowel voor inwoners van de gemeente als voor bezoekers.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Collegeakkoord 2006-2010
 Beleidsplan Toerisme en Recreatie 2002-2005
 Nota economisch beleid 2004-2009
 Hoofdstuk 3 Perspectiefnota 2009
 Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen 2004
 Kadernota Sport en sportieve recreatie
 Buurtbeheer nieuwe stijl
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
een sterk imago van Oosterhout familiestad met een ideaal profiel als vestigingsplaats
voor bedrijven en als toeristische bestemming
Toerisme
Naast de reeds bestaande promotieactiviteiten
- Uitvoering prestatieafspraken meerjaren
(tv-spotjes etc.) kan vanaf 11 september 2008
convenant. Een van de activiteiten hierin is
een virtueel bezoek worden gebracht aan
de intensivering van de promotiecampagne Oosterhout.
Oosterhout familiestad en het versterken
Per september 2008 werken VVV en Uitpunt
van de relatie tussen VVV en Uitpunt.
samen op het gebied van registratie,
coördinatie en promotie van evenementen.
In 2008 is het besluit genomen om het
samenwerkingsverband “Brabant aan de
Biesbosch” te continueren tot en met 2009
Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
N.v.t.
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Output-indicatoren
Overige indicatoren
1.

Inkomsten uit toeristenbelasting

Score
2006

Score
2007

€160.000

€165.000

Ambitie/
prognose
2008
€ 170.000

Score
2008
€ 137.000

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
17
74
0
15
107
0
107

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
31
0
75
0
0
0
29
-1
135
-1
0
0
135
-1

Begroting
2008
31
75
0
28
134
0
134

Begroting 2008
Uren afdeling STO
Totaal apparaatskosten

Aantal Tarief
383
72

Rekening 2008
Totaal
27.576
27.576

Aantal Tarief
380
76

Totaal
28.880
28.880

Toelichting afwijking aantal uren
N.v.t.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH58001 Toerisme en recreatie
Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Specificatie van het resultaat
Geen afwijkingen

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Minder uitgaven in 2007 door latere uitvoering
promotiecampagne uit actieplan toerisme
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Programma: Werk & Inkomen

Sociale zekerheid
Portefeuillehouder

029

C. Bode-Zopfi

Afdeling

WIZ

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het waarborgen van een minimum-bestaansvoorziening voor alle inwoners van Oosterhout.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Wet werk en bijstand (WWB) en daarop gebaseerde gemeentelijke verordeningen
(verordening cliëntenparticipatie, verordening toeslagen en verlagingen,
afstemmingsverordening, verordening handhaving)
 Nota minimabeleid
 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)
 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
 Invorderingswet
 Wet schuldsanering natuurlijke personen
 Wet op het consumentenkrediet
 Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI)
 Algemene wet bestuursrecht
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.
2.

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008
66%

Score
2008

Arbeidsparticipatie
64%
66%
66%
Aandeel 18-64 jarigen dat meer dan 20 uur
63%
63%
63%
per week werkt
51%
3. Prioriteit bestrijding werkloosheid. *
€ 6,17
€ 6,00
-Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor
elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
Toelichting bij afwijkende doelstelling t.o.v. score: een afwijking van de score betekent
intensivering (of extensivering) van het bestaande beleid, graag hierop een toelichting.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

Resultaat
WERKELIJK RESULTAAT

Effectdoelstelling
vergroten maatschappelijke participatie door mensen (tijdelijk) te voorzien van een
financieel bestaansminimum voor de algemene kosten van het bestaan
Sociale zekerheid; terugdringen van niet
In 2008 hebben in totaal 1.170 huishoudens
gebruik (bereik vergroten met 10 %):
van een minimavoorziening gebruik gemaakt.
Bereik vergroten van 5% ten opzichte van
In 2007 waren dit nog 1150 huishoudens, dus
2007.
een stijging van het bereik van 2%.
In 2010 bereik vergroten van 10% ten
opzicht van 2007.
Er zijn in totaal 5 uitkeringsgerechtigden als
burgeradviseurs aan de slag bij Merites. De
burgeradviseurs houden spreekuren in de
buurthuizen, maar gaan ook op huisbezoek.
Invoeren Oosterhout Pas per 1/9/2008

De invoering van een Oosterhout Pas per 1
september 2008 heeft niet plaatsgevonden als
gevolg van het besluit van het college om de
raad, vanwege de verwachte organisatorische
impact en financiële gevolgen, nog de
gelegenheid te geven een (politieke) keuze te
maken uit de verschillende opties. De raad
heeft in de oktobervergadering de keuze
gemaakt voor een Oosterhout Pas die voor
alle Oosterhouters beschikbaar moet zijn. De
raad heeft bij die gelegenheid ook het budget
voor de pas verhoogd.

Toelichting op de speerpunten 2008
Terugdringen niet-gebruik (bereik vergroten met 5%):
Uit gegevens van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat het aantal huishoudens
in Oosterhout met een minimuminkomen in 2008 lager is dan in 2007. Gemiddeld waren er
in 2007 1690 huishoudens met een minimuminkomen en in 2008 1423 huishoudens. Dit
betekent dat het bereik van huishoudens met een minimuminkomen is toegenomen. In 2007
bereikten we 68% van de huishoudens met een minimuminkomen, terwijl dit in 2008 is
toegenomen tot een bereik van 82%.

Overige activiteiten
N.v.t.
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Output-indicatoren
Score
2006

Overige indicatoren

Score
2007

1.
2.

Ambitie/
prognose
2008
4,0%
13,8

Score
2008

Werkloosheidspercentage
4,5%
-3,0%
Aantal bijstandsgerechtigden per
12,9
11,8
1.000 inwoners
15,0
1
3. Aantal aanvragen schuldregeling
--200
212
4. Aantal schuldsaneringen
50 *1
-80
57
5. Aantal huishoudens dat bijzondere
-730
bijstand ontvangt
530
525
6. Instroom bijstandsuitkeringen
(aantal personen)
338
232
250
201
* Gegevens over de maand december zijn nog niet van de Stadbank, voor deze laatste
maand is derhalve een inschatting gemaakt.

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Rekening
2007
2.050
10.373
92
3.288
15.803
10.281
5.522

Begroting
2008
1.510
10.386
0
3.648
15.544
10.216
5.329

Begroting 2008
Uren afdeling WIZ
Bijdrage SSC Belastingen
Breda
Doorberekeningen intern
Totaal apparaatskosten

Aantal Tarief
57.476
63
434
63

Totaal
3.620.988
27.342

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
1.534
-24
9.830
556
46
-46
3.163
485
14.573
972
9.965
251
4.608
721

Rekening 2008
Aantal Tarief
48.958
64

0
3.648.330

Totaal
3.133.312
29.745
442
3.163.499

Toelichting afwijking aantal uren
Het aantal uitkeringen loopt terug en bovendien worden aanvullende uitkeringen van 65
plussers uitgevoerd door de SVB. Daarnaast zijn er diverse tijdelijke krachten werkzaam
geweest die geen tijd hebben geschreven.
Door een betere wijze van tijdschrijven is bovendien een aantal uur correct bij
doelgroepenbeleid verantwoord.

1

Ivm de uitbesteding van de schuldhulpverlening is er een andere administratie waardoor de
indicatoren anders omschreven dienen te worden.
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Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH61001 Sociale zekerheid algemeen

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Accountantsverklaringen: m.i.v. 2006 is Sisa ingevoerd.
Dit betekent dat er voor de meeste specifieke
uitkeringen geen afzonderlijke verantwoording hoeft te
worden afgelegd bij het Rijk, maar dat de
verantwoording verloopt via de gemeenterekening.
Hierdoor zijn er geen specifieke
accountantsverklaringen nodig.

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
25
V

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Beheersproduct: BH61002 Inkomensregelingen

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
IOAZ: Bij het opstellen van de begroting waren er geen
personen die een IOAZ-uitkering ontvingen, vandaar
geen raming. Voordelig saldo met name het gevolg van
een extra rijksbijdrage 2007.
IOAW: De laatste jaren is het aantal personen dat een
IOAW-uitkering ontvangt afgenomen ( minder instroom
dan uitstroom). Hierdoor zijn de uitkeringskosten IOAW
lager dan begroot. Tevens heeft dit tot gevolg dat de
rijksbijdrage ook lager is dan begroot.
Bbz: De uitgaven van de Bbz fluctueren jaarlijks sterk.
In 2008 waren de uitgaven aanmerkelijk lager dan
begroot. Hiermee samenhangende is de rijksbijdrage
ook lager dan begroot.
FWI-inkomensdeel: De hoogte van het FWI wordt voor
een belangrijk deel bepaald door de omvang van

2.

3.

4.
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L/B
L
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
74
N
84
V

L
B

138
100

V
N

L
B
B

213
200
11

V
N
V

B

27

V
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5.

Nr.

uitgaven in het verleden. De hoogte van het FWI deel
2008 is bepaald op basis van het Oosterhoutse
aandeel in de landelijke uitgaven over het jaar 2005.
Op basis van dit aandeel en het door het rijk
beschikbaar gestelde macrobudget wordt het
Oosterhoutse FWI-deel vastgesteld. Op basis van deze
berekening is de hoogte van het FWI over 2008 hoger
vastgesteld dan we hebben begroot.
Fraudebestrijding/Sociale recherche:
Deze overschrijding wordt veroorzaakt door het feit dat
er meer onderzoeksopdrachten zijn gegeven aan
sociale recherche Breda. Bij het opstellen van de
begroting is er namelijk uitgegaan van 10
onderzoeksopdrachten terwijl er sprake is geweest van
16 onderzoeken. Meer situaties van gewenst
onderzoek heeft tot deze overschrijding geleid.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L

10

N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Beheersproduct: BH61003 Minimabeleid

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Onderschrijding van a fonds perdu:
De aanvragen voor bijzondere bijstand/
minimaregelingen zijn lager dan in de begroting was
voorzien. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het
aantal nieuwkomers, hierdoor wordt weinig beroep
gedaan op met name inrichtingskosten voor woningen
en daarnaast ook op de overige voorzieningen binnen
de bijzondere bijstand. Daarnaast is ook het effect van
Work-first zichtbaar op de bijzondere bijstand. Hierdoor
is aan personen jonger dan 23 jaar minder aanvullend
bijstand verstrekt. Daarnaast is meer gebruik gemaakt
van de minimaregelingen, waardoor er minder
aanspraak is gemaakt op de bijzondere bijstand.
Daardoor zijn de kosten van de minimaregelingen
hoger dan begroot.
Oosterhoutpas:
De Oosterhoutpas is in 2008 niet ingevoerd. In 2008
zijn er alleen initiële kosten gemaakt.
Voor de uitkeringsgerechtigden en overige minima sluit
de gemeente jaarlijks een collectieve verzekering af.
De kosten aan de verzekeringsmaatschappijen worden

2.

3.
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L/B
B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
49
V
37
V

L

44

N

L

45

V

L
B

244
276

V
N
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4.

5.

6.

7.

Nr.
1.

door de gemeente voldaan, hier staat tegenover dat
deze kosten gedeeltelijk worden ingehouden op de
uitkeringen. Het verschil draagt de gemeente bij in de
verzekering. Er is minder gebruik gemaakt van deze
regeling dan voorzien (raming 1000 werkelijk 877)..
Daarnaast heeft er in 2008 een nabetaling over 2007
van € 30.000,- plaatsgevonden.
Project armoede:
In 2008 is € 88.000 ontvangen om kinderen uit minimagezinnen maatschappelijk te laten participeren. Hiervan
is € 51.000 ingezet voor de pilot combinatiefunctionaris,
vanwege de aansluiting met de doelstelling om
kinderen deel te laten nemen aan sport, cultuur en
andere activiteiten. In 2008 is er geen nieuw beleid
geformuleerd om het restant € 37.000 te benutten.
Chronisch zieken & gehandicapten:
Het aantal aanvragen Chronisch zieken &
gehandicapten is lager dan in eerste instantie begroot.
Dit komt door een daling van het aantal aanvragen in
2008 (453) ten opzichte van 2007 (477).
Kwijtscheldingen: onderschrijding op de totale
kwijtschelding voor de minima’s. Een gedeeltelijke
verklaring voor het voordeel is de vrijval van de
verplichting opgenomen per 31/12/07.
Het aantal trajecten schuldhulpverlening en de
WSNP verklaringen is groter dan in eerste instantie is
begroot. Dit komt door een stijging van het aantal
aanvragen in 2008. In 2007 was er sprake van 159
trajecten schuldhulpverlening, in 2008 waren dit er 212.
Dankzij de inzet van de Stadsbank kunnen er meer
aanvragen worden verwerkt. Het resultaat van deze
inzet was in 2007 ook al merkbaar door een stijging van
de trajecten ten opzichte van 2006.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Bijzonder Bijstand: a fonds perdu Nadeel 241.000, In
2008 weinig beroep op met name inrichtingskosten
voor woningen en daarnaast ook op de overige
voorzieningen binnen de bijzondere bijstand.
Lokaal minimabeleid: Voordeel 104.000, minder aan
chronisch zieken/gehandicapten en armoedebeleid.
Kwijtschelding: Voordeel 355.000: minder
kwijtschelding aangevraagd, hiernaast wordt er vanaf
2008 geen balanspost meer opgesteld.
Schuldhulpverlening Nadeel 108.000: stijgende lijn
a.g.v.inzet Stadsbank.
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L

48

V

L

36

V

L

173

V

L

189

N

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
72

V
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Beheersproduct: BH61005 Inkomensregeling WWB (inkomensdeel)

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Uit de extra middelen gemeentefonds is 25.000
geoormerkt in 2008 voor Programmatisch handhaven.
Beleid met deze extra middelen is geformuleerd vanaf
2009. 2008 was niet haalbaar.
WWB jonger dan 65 jaar/landurigheidstoeslag:
door de daling van het aantal WWB-uitkeringen (1/1
559-31/12 535) zijn de uitgaven aan
uitkeringsverstrekking lager geweest dan vooraf
begroot. Overigens had het rijk ook rekening gehouden
met een daling van het aantal WWB-uitkering waardoor
de rijksbijdrage ook lager is vastgesteld dan wat is
begroot.
WWB ouder dan 65 jaar:
Omdat de toename van het aantal personen ouder dan
65 jaar dat een beroep doet op de WWB een landelijke
ontwikkeling is, is er ook sprake van een hogere
rijksbijdrage dan begroot.
Het aantal in Oosterhout is gestegen van 94 op 31
december 2007 naar 104 op 31 december 2008.

2.

3.

Nr.
1.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Inkomensregeling WWB (inkomensdeel): Gemiddeld
volume jonger dan 65 is in 2008 89 lager dan in 2007
(*€ 12.900), hiernaast gemiddeld volume voor 65 jaar
en ouder 9 meer in 2008 (*€ 5.200).
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L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
25
V

L
B

840
489

V
N

L
B

72
40

N
V

L/B
L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
1.100

V
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Programma: Werk & Inkomen

Werkgelegenheid
Portefeuillehouder

030
C. Bode-Zopfi

Afdeling

WIZ

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Ervoor zorgen dat burgers die daarvoor aan de gemeentelijke verantwoordelijkheid/zorg zijn
toevertrouwd en die (naar objectieve maatstaven gemeten) daartoe ook in staat moeten
worden geacht, door duurzame arbeidsparticipatie zelfstandig in de noodzakelijke kosten
van het bestaan kunnen voorzien.
Burgers die als gevolg binnen henzelf gelegen factoren niet kunnen worden bemiddeld naar
duurzame arbeid op de reguliere arbeidsmarkt, via het Wsw-instituut, “desgevraagd” laten
participeren op de arbeidsmarkt.
Het doel van de inburgering is dat iedereen de Nederlandse taal spreekt en kennis heeft van
de Nederlandse samenleving en de belangrijkste Nederlandse waarden en normen. Met
deze kennis en vaardigheden heeft iedereen(mannen en vrouwen) een basis om actief deel
te kunnen nemen aan het economische, sociale, culturele en/of politieke leven in Nederland.

Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Wet Werk en bijstand (werkdeel)
 Re-integratieverordening met bijbehorende uitvoeringsbesluiten (Loonkostensubsidie
gericht op re-integratie, Work First, werkstage gericht op re-integratie,
scholingsubsidie, overige kosten en eigen bijdrage)
 Wet sociale werkvoorziening
 Wet kinderopvang
 Nota economisch beleid 2004-2009
 Participatiefonds
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.
Toelichting bij afwijkende doelstelling t.o.v. score: een afwijking van de score betekent
intensivering (of extensivering) van het bestaande beleid, graag hierop een toelichting.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Optimale instroming van mensen op de reguliere arbeidsmarkt. Indien dit niet direct
haalbaar is worden mogelijkheden van de WSW of andere trajecten aangeboden ter
verhoging van de maatschappelijke participatie
Werkgeversbenadering
Het college werkte in 2008 samen met CWI,
Operationeel Werkgeversservicepunt
UWV, Drimmelen en Geertuidenberg aan
(inclusief inpassing werkmakelaar)
goede dienstverlening op het vlak van werk en
inkomen voor werkgevers en werkzoekenden
en
in de regio. In februari 2008 is het
Werkgeverservicepunt (WSP) van start
Samenwerking binnen een
gegaan met de bedoeling om samen vanuit
bedrijfsverzamelgebouw
een punt dienstverlening aan werkgevers aan
te bieden. Het WSP is gevestigd in het CWIgebouw.
Het college heeft in juli 2008 de afdeling Werk,
Inkomen en Zorg de opdracht gegeven om
samen met de ketenpartners ook
dienstverlening voor werkzoekenden op
eenzelfde manier te organiseren. Doel hiervan
is dat werkzoekenden te maken krijgen met
één centraal punt van waaruit zij worden
begeleid naar werk waarbij zij niet steeds met
verschillende organisaties te maken krijgen.
Door de fusie van CWI en UWV (tot het
WERKbedrijf van UWV) en de voorgenomen
sluiting van de CWI vestiging in Oosterhout is
sprake geweest van onzekerheid bij alle
partijen. De lopende samenwerking is
voortgezet, maar er is een pas op de plaats is
gemaakt als het gaat om nieuw te ontwikkelen
dienstverlening. M.n. in het laatste kwartaal is
veel aandacht gegaan naar het
huisvestingsvraagstuk en de gevolgen voor de
gemeenten.
Implementatie beleid Work First
150 personen in Work First

In 2008 zijn 113 mensen aangemeld voor een
dienstverband Work First en 32 voor een
voortraject. Per 31-12-2008 is sprake van 69
lopende dienstverbanden en 5 lopende
voortrajecten.

Implementatie innovatie re-integratiebeleid
Realisatie conform in Beleidsplan 2008
opgenomen indicatoren.

Per 31-12-2008 is sprake van 539
huishoudens < 65 jaar met een WWBuitkering voor levensonderhoud. Dit resultaat
is beter dan in het Beleidsplan 2008
voorgenomen. 18 huishoudens ontvingen een
IOAW- en 5 een IOAZ-uitkering. Deze
aantallen zijn in lijn met het Beleidsplan 2008.
De uitvoering van de WWB voor personen van
65 jaar en ouder is met ingang van 1 juli 2008
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Doelstelling

Implementatie modernisering Wsw
240 personen op basis van de
gemoderniseerde Wsw geformuleerde
uitgangspunten werkzaam.

Resultaat
gemandateerd aan de Sociale
Verzekeringsbank. Doelstelling is geweest om
het bereik te vergroten. 104 huishoudens ≥ 65
jaar ontvingen op 31-12-2008 een
bijstandsuitkering. Dit aantal ligt boven de
oorspronkelijke doelstelling van 95
huishoudens.
Op 2 juli 2008 zijn de beleidsnota
modernisering Wsw en de verordeningen door
de gemeenteraad vastgesteld. Vervolgens is
de uitvoering van dit vastgestelde beleid ter
hand genomen.

Toelichting op de speerpunten 2008
Zoals uit bovenstaande blijkt is het aantal uitkeringsgerechtigden in 2008 gedaald. De vooraf
gestelde doelstelling (van 550 huishoudens per 31-12-2008) is ruim gehaald. Dit is het
resultaat van de grote investering die gepleegd is in Work First en het bemiddelen van
uitkeringsgerechtigden naar werk. Dit neemt niet weg dat in het laatste vier maanden van
2008 wel weer een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden te zien is. Gelet op de
economische ontwikkelingen is het de verwachting dat deze stijging van het
uitkeringsbestand zich in 2009 voort zal zetten.
Overige activiteiten
N.v.t.
Output-indicatoren
Overige indicatoren
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.

Aantal personen in een Wsw
dienstbetrekking
Re-integratie
Aantal opgestarte reintegratietrajecten
Aantal opgestarte sociale
activeringstrajecten
Aantal toegekende
loonkostensubsidies
Aantal personen in Work First
Wiw-dienstbetrekkingen
Aantal inburgeringscontracten
nieuwkomers/ oudkomers Wi
opgestart
% afgerond
Realisatie huisvesting statushouders

Score
2008

260

Ambitie/
prognose
2008
240

--

178

50

109

--

105

100

83

--

30

25

52

--120

83
13
--

150
16
120

145
13
120

--

97,5%
25

15%2
62

Score
2006

Score
2007

233

97,5%
18

248

2

15% van de opgestarte trajecten in 2008 is ook afgerond in 2008. Inburgeringstrajecten kennen
verschillende looptijd variërend van 3 maanden tot 18 maanden.
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Wat heeft het gekost?
Rekening
2007
-1.774
8.693
66
1.248
8.232
2.536
5.696

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Uren afdeling WIZ
Totaal apparaatskosten

Begroting
2008
69
9.261
0
1.008
10.339
8.171
2.168

bedragen * € 1.000)
Afwijking
Rekening
2008
-272
342
10.343
-1.082
0
0
706
302
10.777
-438
8.900
-729
1.877
291

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal

Rekening 2008
Aantal Tarief

16.004

11.029

63

1.008.252
1.008.252

64

Totaal
705.856
705.856

Toelichting afwijking aantal uren
Hier geldt dat er sprake is geweest van vervanging van vaste formatie (vacature,
ziekteverzuim) door tijdelijke krachten. Dit tijdelijk personeel verantwoordt de tijd
rechtstreeks gekoppeld aan inspanningen voor cliënten.

Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH61101 Reïntegratiebeleid

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
39
V

B

150

V

B

10

V

L
L
L

65
20
95

V
N
N

Nr.
1.

2.

Specificatie van het resultaat
Wet basis kinderopvang: het bedrag dat in de begroting
is opgenomen is gebaseerd op het bedrag dat destijds
in het gemeentefonds is gekomen voor de uitvoering
van de Wko. Tot nu toe zijn de uitgaven achter
gebleven bij hetgeen is begroot. Er zit overigens wel
een stijgende lijn in (2007 was per saldo € 40.000 en
2008 € 55.000.
WsW:
Hogere rijksbijdrage a.g.v. ontwikkeling arbeidskosten,
hiernaast heeft het rijk een bonus begeleid werken
toegekend.
Niet benutting begrote mutatie vz ikv voormalige lening:
niet van toepassing in 2008.
Extra kosten Wava/Go!: nabetaling 2006,
Afrekening 2007 ( na onttrekking vz 825.000)
Wava/Go! 2008:
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Begroot: 592.733 ( gemeentelijke bijdrage), 5.333.000
en 407.975 (extra begrotingsresultaat)= 6.333.708.
Totale kosten Wava/Go! (Oosterhouts aandeel) obv
laatste prognose 6.562.135= 228.000 nadeel, andere
schappen echter een voordeel van 108.000. Per saldo
Dus een nadeel met name het gevolg van ontwikkeling
arbeidskosten.

Nr.
1.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
In de loop van 2007 zijn aan WAVA betalingen gedaan
in verband met de aanzuivering van het negatief
vermogen en als gevolg van de exploitatieverliezen
over 2006 en 2007.

L

120

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L

3.500

N

V

Beheersproduct: BH61103 Re-integratiebeleid WWB (werkdeel)

Nr.

Nr.

Nr.
1.

Storting in reserves
N.v.t.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

Specificatie van het resultaat
De volgende onttrekkingen zijn gedaan uit de
voorziening WWB-werkdeel:
o Obv kasstelsel is de mutatie 201.452 (3.278.088,50
uitgaven- 2.567.823 rijksbudget en 508.814,= ivm
afrekening ESF subsidie)
o Terugbetaling over 2007 42.576
o corrrectie ivm 2007 13.916
Meeneemregeling is van toepassing. Het overhevelen
van middelen mag mits het niet meer bedraagt dan 75
% van het totaal van het rijk te ontvangen bedrag( voor
2008 mag dus maximaal : 75% * 2.567.823=
1.925.867)
Stand per 31 december 2008: € 1.682.273,48

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B
L
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
683
N
V
561

Verschil van 122.000 is het bedrag welke als gevolg
van het kasstelsel gemaakt is om de mutatie van de
voorziening te bepalen.
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Nr.
1.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Bestaat uit de verschillen kasstelsel t.o.v l/b stelsel

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
114

N

In 2008 is de ontvangen ESF subsidie gebruikt om (in aanvulling op de regulier beschikbare
middelen) een extra impuls te geven aan werk voor de WWB- (, IOAW- en IOAZ-) doelgroep
en het voorkomen van uitkeringsafhankelijkheid.
Er is veel geïnvesteerd in Work First, de activiteiten van de werkmakelaar en
werkgeversgerichte instrumenten als loonkostensubsidie en de no-riskpolis. Daarnaast is in
september 2008 een project gestart om de mogelijkheden van alle klanten met een
ontheffing van arbeidsverplichtingen opnieuw (per individu) te onderzoeken en te kijken of
deelname aan werk of een traject haalbaar is en zo het aantal uitkeringsgerechtigden te
verlagen. Ook is met trajecten sociale activering en door inzet van ondersteuning van
maatschappelijk werk voor uitkeringsgerechtigden geprobeerd om ook de meest kwetsbare
groep binnen het bestand eerste stappen laten zetten naar werk.
De grote focus op werk heeft er uiteindelijk toe geleid dat in aanvulling op de reguliere
middelen (WWB-werkdeel) en de ESF-subsidie een onttrekking aan de opgebouwde reserve
werkdeel WWB nodig was.
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PROGRAMMA 9
PROGRAMMERING VAN DE STAD

Beleidsproducten binnen dit programma:
• BL019 Bibliotheek
• BL024 Kunst en Cultuur
• BL025 Musea en archieven
• BL027 Evenementen
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Programma: Programmering van de stad

Bibliotheek
Portefeuillehouder

019
C. Bode-Zopfi

Afdeling

SCW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het bevorderen van de (cognitieve) ontwikkeling van de gehele Oosterhoutse bevolking door
het instandhouden van een bibliotheekvoorziening. De bibliotheek maakt voor een breed
publiek literatuur, kennis en informatie bereikbaar. Gewenst effect is een burgerij met een
goed ontwikkeld kennisniveau.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Nota “Cultuur in beweging”
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Effectdoelstelling
De stad heeft voor het publiek een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod van
culturele programma’s te bieden, georganiseerd en geprogrammeerd door een breed
scala van (culturele) instellingen
Prestatiedoelstelling
Prestaties 2008
Bibliotheek: er wordt in het Huis voor Cultuur
In 2007 zijn de gemeentelijke uitgangspunten
een belevingsbibliotheek gerealiseerd.
voor een Huis van Cultuur vastgesteld. In de
perspectiefnota 2008 is een bedrag
opgenomen voor de realisatie van het Huis
van Cultuur. Op basis van het programma
van eisen en plan van aanpak voor de
realisatiefase zal de organisatievorm van het
Huis van Cultuur vastgesteld worden en zal
een schetsontwerp voor het gebouw en het
Basiliekplein gemaakt worden.
Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
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Overige activiteiten
Onder dit beleidsproduct zijn de volgende activiteiten ontplooid:
 In stand houden bibliotheekvoorziening via subsidiëringovereenkomst die begin 2008
vastgesteld werd:
o Vergroten van de toegankelijkheid van informatie
o De bevolking breed informeren over maatschappelijke ontwikkelingen
(boeken, folders, informatieavonden en via website)
o Ondersteunende activiteiten voor het onderwijs
 Subsidiëren van een Uitpunt als centraal informatiepunt voor cultuur;
 Subsidiëren van de ontwikkeling van CLIP, een cultuureducatiebureau voor leraren
en leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs.
 Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen in gebruik bij de
bibliotheek.
Output-indicatoren
Score
2006

Overige indicatoren

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008
28,7%

Score
2008

1. Percentage bevolking dat lid is van
28,7%
30%
29,9%*
de bibliotheek
2. Aantal uitleningen
446.777
451.787
455.000
456.797
*) De landelijke trend is dat het aantal bibliotheekleden daalt. Het aantal leden van de
Oosterhoutse bibliotheek daarentegen is in 2008 gestegen met 112. De bibliotheek had op
31 dec. 2008 16.213 leden tegenover 16.101 in het jaar daarvoor.
Het percentage van de bevolking dat lid is van de bibliotheek is in 2008 vrijwel gelijk
gebleven tegenover 2007. Ten opzichte van 2006 is er een stijging van 1,2%.

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
71
1.507
134
7
1.718
338
1.381

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
134
1.530
120
15
1.799
349
1.450

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling SO
Uren afdeling SCW
Totaal apparaatskosten

65
170

68
63

4.420
10.710
15.130

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
91
43
1.518
12
126
-6
20
-5
1.754
45
343
6
1.411
39

Rekening 2008
Aantal Tarief
39
250

71
70

Totaal
2.769
17.500
20.269

Toelichting afwijking aantal uren
In verband met de overdracht van dit beleidsterrein (inwerkperiode) naar de nieuwe
beleidsmedewerker SCW, zijn er meer uren gemaakt.
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Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH51001 Beleid bibliotheek
Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Specificatie van het resultaat
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag
V/N

Beheersproduct: BH51002 Onderhoud bibliotheek
Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1
2

Specificatie van het resultaat
Lagere energieverbruik en schoonmaakkosten
In verband met planvorming Santrijn is de aanpassing
van de lift niet doorgegaan.
In verband met intern capaciteitstekort heeft het maken
van installatietekeningen geen doorgang gevonden.
Deze worden in 2009 gemaakt.
Minder onderhoud nodig dan was gepland vanuit het
gebouwenbeheerprogramma.
In de begroting is er uitgegaan van een te hoog
indexering. Bij de werkelijke uitgaven bij de
huuropbrengsten is uitgegaan van de juiste indexering
De indexering aangepast in begroting 2009.

L/B
L
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
6
V
20
V

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
De uitgaven fluctueren aan de hand van de
werkzaamheden gepland in het
gebouwenbeheerprogramma.

L/B

3

4
5

Nr.
1
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V

L

20

V

B

6

N

L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
20
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Programma: Programmering van de stad

Kunst en Cultuur
Portefeuillehouder

024
C. Bode-Zopfi

Afdeling

SCW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Bevorderen van ontplooiing van de bevolking op cognitief, sociaal en creatief vlak, vergroten
van differentiatie en samenhang in de samenleving en het stimuleren van gemeenschapszin
en economie door het in stand houden van een adequate culturele infrastructuur.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Nota “Cultuur in beweging”, inclusief (iedere twee jaar te actualiseren)
uitvoeringsplan (2003)
 Outputcontract H19, centrum voor de kunsten
 Outputcontract Filmtheater de Bussel
 Outputcontract CUST (Cultuurstichting Oosterhout)
 Provinciale kadernota “Cultuur in uitvoering” 2005-2008
 Provinciale uitvoeringsnota “Cultuureducatie in uitvoering” 2005-2008
 Bedrijfsplan Theater De Bussel (2000)
 Algemene maatregelen woon en verblijfsgebouwen milieubeheer
 Wetgeving op het gebied van Arbo, legionella en Nen 3140
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008
7,1

Score
2008

Tevreden over culturele voorzieningen in
7,1
7,1
7,1
de gemeente.
2. Tevreden over de uitgaansmogelijkheden
7,2
7,1
7,3
7,3
in de gemeente.
3. Tevreden over aanbod aan verenigingen
7,6
7,5
7,5
7,5
en clubs in de gemeente.
4. Prioriteit kunst en cultuur. *
€ 3,27
€ 3,56
--Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor
elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
De stad heeft voor het publiek een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod van
culturele programma’s te bieden, georganiseerd en geprogrammeerd door een breed
scala van (culturele) instellingen
Actualiseren cultuurbeleid en cultuurnota:
De evaluatie van het cultuurbeleid en de concept
cultuurnota zijn gereed om in december aan het
college ter besluitvorming voor te leggen. De
raad kan hierover in januari 2009 een besluit
nemen.
Betere benutting en versterking positie
Er heeft een selectie van de
Openluchttheater:
ondernemingsplannen plaatsgevonden.
Uitvoering van deze plannen kost enkele tonnen.
Het college heeft echter, met de vaststelling van
het plan van aanpak voor actualisering van de
Cultuurnota, aangegeven geen nieuwe
investeringen te willen doen in Cultuurbudget.
Uitvoering van versterking van de positie van het
Openluchttheater is daarom wel als ambitie in de
Cultuurnota opgenomen, maar nog niet in de
planning opgenomen.
Cultuureducatie:
In de eerste helft van 2008 wordt ter
evaluatie een onderzoek uitgevoerd naar de
werking van de marktplaats onder scholen,
cultuuraanbieders en scholieren.
Huis voor cultuur: in 2009-2010

Het onderzoek vindt plaats in het eerste kwartaal
van 2009. Er is nog geen schriftelijke
duidelijkheid ontvangen van de provincie.
De verwachting is dat de subsidiering wordt
gecontinueerd.
4e kwartaal 2008: programma van eisen Huis
voor Cultuur en beheerdocument (exploitatie en
beheerorganisatie Huis voor Cultuur) gereed.
Afhankelijk van vast te stellen cultuurbeleid, zie
boven. Maakt geen onderdeel meer uit van
conceptcultuurbeleid.

Kunstbeleid:
Wordt gerealiseerd op basis van
cultuurnota.
Effectdoelstelling
Er is een door de jaar gespreid evenementenaanbod dat is vormgegeven door
Oosterhoutse verenigingen
Digitalisering en verbetering rechtmatigheid Het proces van digitalisering en verbetering
subsidies
rechtmatigheid subsidies heeft afgelopen half jaar
stilgelegen vanwege beperkte personele
bezetting. Dit wordt in het 1e van 2009 weer
opgepakt.
Effectdoelstelling
De viering van “200 jaar stadsrechten” heeft een impuls gegeven aan culturele
activiteiten en evenementen
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Doelstelling
Viering “Oosterhout 200 jaar stadsrechten”:

Geschiedschrijving en Oosterhout 200 jaar
stad:

Resultaat
Selectiecommissie heeft haar advies uitgebracht
en het college heeft dat advies overgenomen.
Dat betekent dat subsidies zijn toegekend aan 14
initiatieven. De initiatiefnemers zijn druk doende
met de voorbereidingen.
In het laatste deel van dit jaar wordt verder
vormgegeven aan de opening van het feestjaar
en de publiciteitscampagne.
Vervaardigen boek loopt volgens planning.

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
Outflow in 2008
Outflow brak opnieuw een record. Maar liefst 49 % meer jongeren werden er actief bereikt
ten opzichte van 2007. Oorzaak daarvan is vooral de verbreding van de activiteiten en het
feit dat de activiteiten van Outflow zich niet meer beperken tot het stedelijk centrum aan de
Hoofseweg. ‘ Outflow on Tour’ was overal te bewonderen in Oosterhout stad, Breda en de
kerkdorpen.
Theater de Bussel in 2008
Toen de Nieuwjaarsrevue Oosterhout verraste met louter uitverkochte voorstellingen,
glansde 2008 tegemoet. Door de programmering, evenementen, doorverwijzingen,
samenwerkingsverbanden trok ons theater meer en breder publiek dan ooit. Meer dan een
kwart van de voorstellingen raakte (nagenoeg) uitverkocht.
Het theaterbezoek van jongeren (vooral via de middelbare school) steeg aanzienlijk. Meer
groepen vanuit organisaties, bedrijven en scholen bezochten onze voorstellingen.
Opvallende feiten Theater de Bussel 2008
• Meer dan 25 % van de theatervoorstellingen (nagenoeg) uitverkocht
• Jongeren 24% meer dan vorig jaar
• Ouderen 7% meer dan vorig jaar
• Abonnementhouders steeg opnieuw met bijna 8% (van 2105 in 2006, 2492 in 2007)
naar 2702 in 2008!
• Aantal bezoekers professionele voorstellingen 43.967
• Aantal bezoekers amateurvoorstellingen 16.535
• Totaal aantal bezoekers overige 434 activiteiten (88.490)
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Output-indicatoren
Overige indicatoren
1.

2.
3.

4.

5.

Aantal voorstellingen de Bussel
- professioneel
- amateur
Bezettingsgraad de Bussel
Tevredenheid bezoekers De
Bussel

Aantal gesubsidieerde
instellingen, structureel of
projectmatig (cultuur)
Aantal abonnementshouders

6.

Percentage scholen dat gebruik
maakt van de Marktplaats

7.

Aantal bezoekers Uitpunt
- Digitaal
- Fysiek
Aantal voorstellingen Outflow en
verwacht aantal
bezoekers:
-feesten
-informatie/multimedia
-sport/spel
-muziek/dans
-film
-diversen
-carnaval
-Totaal september 2006 tot 1
januari 2007

8.
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Score
2006

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

134
93
72%
Tevreden tot
zeer
tevreden

154
126
72%
Meting
volgt in
2008

63

54

130
80
69%
Meting vind
plaats in
2008
verwacht
90%
tevredenheid
59

157
117
72%
97,5%
gemeten
door
de NHTV
voorjaar
2008
-

2004/2005
2.105
0%

06/07
2.492
BO: 87%
VO:100
%

2008
2.800
80%

2009
2.702
-

49.000

-

36.720
6.600

37.370
7.300

11x->230
3x->200
16x-> 60
12x->200
0
6x-> 10
n.v.t.
6.530

36x->185
10->15
8->15
3->65
0
9->43
4->65
7.772

Er volgt in
september
2007 een
nieuwe
bedrijfsplan
dat recht
doet aan de
hoge
bezoekers
aantallen. Op
basis
daarvan
volgen
nieuwe
kengetallen.

Aantal
bezoekers
Zie
bijgevoeg
de staat
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
1.732
1.153
291
588
3.763
1.145
2.619

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
1.881
1.081
264
543
3.770
1.076
2.694

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling SO
Uren afdeling SCW-Welzijn
Uren afdeling SCW-Cultuur

95
1.706
11.624

68
63
61

Afdeling RBW-Afval
Afdeling RBW-BOR
Stelpost huis van cultuur
Totaal apparaatskosten

(bedragen * € 1.000)
Afwijking
Rekening
2008
1.867
15
1.167
-86
267
-2
699
-156
3.999
-230
1.114
-38
2.885
-191

Rekening 2008
Aantal Tarief
Totaal

6.460
107.478
709.064

126
1.392
9.704

71
70
61

8.946
97.440
591.944

0
0
-280.000
543.002

11
3

52
52

572
156
0
699.058

Toelichting afwijking aantal uren
Omdat formatie bij SCW-cultuur niet geheel is ingevuld wordt er veel gebruik gemaakt van
inhuur krachten, een gedeelte van deze hoge kosten voor inhuur personeel wordt
gecompenseerd door een lagere doorbelasting aan uren dan begroot.

Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH54001 Beleid kunst en cultuur

Nr.

Nr.

Nr.
1

Storting in reserves
N.v.t.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

Specificatie van het resultaat
Subsidiëring van de instellingen: afrekening subsidies
voorgaande jaren is lager uitgevallen.

Beleidsjaarrekening 2008

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
10
V
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Nr.
1

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Er zijn minder subsidie uitgaven gedaan in 2008.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
16

V

Beheersproduct: BH54002 Onderhoud kunst en cultuur (excl. Bussel)

Nr.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nr.

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
3
N

Specificatie van het resultaat
Openluchttheater: doordat de korfbalvereniging geen
gebruik meer maakt van het gebouw Paterserf 20 zijn
de lasten voor nutsvoorzieningen naar de gemeente
gekomen.
Er hoefde geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd
te worden aan het openluchttheater
Kunstobjecten: Toename energieverbruik a.g.v. de
ingebruikname van de fontein Bouwlingplein
Afrekening waterverbruik fontein Kruidenlaan.
Aanname van Brabantwater was te veel laag.
Vervangen verlichting De Bromtol. Werk is eind 2007
afgekeurd en oplevering heeft plaatsgevonden in 2008.
Er is geld uitgegeven voor de huur van een prefab
invalidentoilet en de aanleg van een toilet
De ramingen voor het onderhoud en verhuur van
Zandheuvel 49 zijn geraamd op dit behersproduct. De
werkelijke kosten en inkomsten zijn verantwoord bij het
beheersproduct Accommodatiebeheer

L/B
L

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Storting in reserves
Storting in de bestemmingsreserve de Bussel ten
behoeve van onderhoud
Voorziening onderhoud Outflow is omgezet in
bestemmingsreserve onderhoud Outflow.
Storting in de bestemmingsreserve onderhoud Outflow

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
17
N

Onttrekking aan reserves
Onttrekking i.v.m. vervanging goederen t.b.v. de Bussel
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de
kapitaallasten van het krediet Doorstart Toonzaal
(Outflow).

L/B
B
B

L

10

V

L

2

N

L

3

N

L

3

N

L

24

N

L
B

11
3

V
N

Beheersproduct: BH54003 Theater De Bussel
Nr.
1.
2.
3.

Nr.
1
2.
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L

12

N

L

13

N

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
30
V
40
V
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Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

12

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Investeringen in ICT, brandveiligheid en elektrische
installatie.
Investering in lichtbediening grote zaal.
Oplossen problemen met de luchtkwaliteit.
Niet realiseren taakstelling (vanuit basis in balans)
Het resultaat van de horeca was nadeliger dan
verwacht.
Voordeel op het gebied van organisatie, public relations
en promotie.
Er werden minder lasten gemaakt ten behoeve van
verhuringen.
De verschuldigde auteursrechten op voorstellingen zijn
aanzienlijk verhoogd.
Gedurende 2008 waren er meer uitkoopsommen
nodige ten behoeve van de programmering.
De recettes uit voorstelling vielen tegen, met name ten
gevolge van tegenvallende belangstelling voor musical.
Voor het organiseren van voorstellingen werden meer
kosten gemaakt dan vooraf begroot. Met name
vanwege de inhuur van nodige expertise en materialen.
Outflow
Lager indirecte kosten door minder
onderhoudsuitgaven en overige kosten.
Kosten activiteiten Outflow hoger i.v.m. extra inhuur
personeel.
Er is sprake van lager inkomsten bij onbelaste verhuur,
dan begroot.
Lagere inkomsten multimedia dan begroot
Minder uitgaven horeca dan begroot

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Er zijn meer uitgaven door bijkomende kosten door
andere de aanschaf van het nieuwe systeem “theatrecard” en het feit dat hier extra kosten mee gemoeid
waren i.v.m. een dubbel kaartverkoop systeem, om
klantgegevens te behouden. Tegelijk zijn bezuiniging
op de openingstijden van de kassa zijn nog niet volledig
geëffectueerd en is er sprake van tegenvallende .
Oorzaak daarvan is de afstemming van de
verschillende marketing en financiële systemen binnen
theatrecard. In 2009 zal een betere samenwerking
komen tussen deze systemen.
Buiten dit is de (negatieve) marge op de
theatervoorstellingen groter dan begroot.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
7
N

L
L
L
L

17
30
30
14

N
N
N
N

L

16

V

L

77

V

L

56

N

L

30

N

B

95

N

L

47

N

L

41

V

L

31

N

B

10

N

B
L

9
48

N
V

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L

381

N

De indirecte kosten zijn dit jaar ligt hoger dan vorig jaar,
dit is echter veroorzaakt door noodzakelijke en niet
voorzienbare kosten voor sanering van het kantoor
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Programma: Programmering van de stad

Musea en archieven
Portefeuillehouder

025

C. Bode-Zopfi

Afdeling

SCW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het behouden van geschiedenis en goederen die van cultuurhistorische waarde zijn voor de
samenleving.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Nota “Cultuur in beweging” (2003)
 Provinciale nota “Museumbeleid 2008 - 2011”
 Archiefwet 1995
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.
Toelichting bij afwijkende doelstelling t.o.v. score: een afwijking van de score betekent
intensivering (of extensivering) van het bestaande beleid, graag hierop een toelichting.

Wat gaan we ervoor doen in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
De stad heeft voor het publiek een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod van
culturele programma’s te bieden, georganiseerd en geprogrammeerd door een breed
scala van (culturele) instellingen
Inrichten voormalige Zandheuvelschool als
Zie ook programma 11.
verenigingsgebouw annex museum:
In oktober heeft de raad ingestemd met een
kredietvotering ten behoeve van de
verbouwing van de Zandheuvelschool. Nadere
besluitvorming over de invulling van de
Zandheuvelschool wordt verwacht in april
2009.
Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t
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Overige activiteiten
Regionaal Archief Tilburg
De collectie van de gemeente Oosterhout is in 2008 met name verrijkt met archieven van
particulieren, vaak van een zeer bijzonder karakter. Met toestemming van het bisdom Breda
werd het archief van de Rooms-katholieke parochie H. Joannes de Doper te Oosterhout,
1476-1990 verworven. De erven van fotograaf Piet van Bekhoven schonken het historisch
fotoarchief aan de gemeente. Piet van Bekhoven heeft tijdens zijn 35-jarige loopbaan naast
de diverse bruidsreportages en studio / portret materiaal de stad Oosterhout vastgelegd. De
intentie is om het archief te digitaliseren en in november 2010 een boek rondom deze
fotocollectie uit te brengen.
Voor het digitaliseren van het archief van de Luchtbeschermingsdienst Oosterhout werd
subsidie aangevraagd in het kader van Erfgoed van de oorlog, dat begin 2009 werd
gehonoreerd.
De indicering van gedigitaliseerde bestanden zoals de Burgerlijke Stand en
bevolkingsregisters werd vooral uitgevoerd door de grote groep vrijwilligers. Wat Oosterhout
betreft werden alle geboorteregisters en huwelijksregisters 1811-1901 (1924) op naam
toegankelijk gemaakt en de overlijdensregisters 1811-1950 gedeeltelijk.
Er is gestart met de restauratie van het door inktvraat aangetaste schepenbankarchief, een
operatie die begin 2009 is afgerond. In komende jaren zal worden ingezet op de restauratie
van de archieven van notarissen en dorpsarchief.
Output-indicatoren
Score
2006

Overige indicatoren

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
44
21
12
16
93
0
93

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
99
10
14
15
137
8
129

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling SO
Uren afdeling SCW-Welzijn
Totaal apparaatskosten

Beleidsjaarrekening 2008

50
180

68
63

3.400
11.340
14.740

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
101
-2
10
0
12
2
24
-9
146
-10
17
-9
129
0

Rekening 2008
Aantal Tarief
136
200

71
70

Totaal
9.656
14.000
23.656
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Toelichting afwijking aantal uren
N.v.t.

Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH54101 Beleid musea en streekarchivariaat

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Specificatie van het resultaat
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Beheersproduct: BH54104 Onderh. Musea/streekarch/archeo/monument

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
In 2008 is de erfpacht uit 2007 ontvangen i.v.m. de late
aanpassing van de overeenkomst

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
8
V

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Programma: Programmering van de stad

Evenementen
Portefeuillehouder

027
J. Boers

Afdeling

VVH

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Een voor de inwoners van Oosterhout aantrekkelijk en goed gereguleerd aanbod van
volksfeesten en evenementen.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Algemeen plaatselijke verordening
 Nota Evenementenbeleid 2007
 Kermisplan (2003)
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008
--

Score
2008

Prioriteit evenementen en activiteiten in de
€ 3,56
€ 4,56
€ 4,29
stad. *
2. Prioriteit gezellig stadscentrum. *
€ 5,92
€ 4,49
-€ 5,11
Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor
elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Er is een door de jaar gespreid evenementenaanbod dat is vormgegeven door
Oosterhoutse verenigingen
Uitwerken nota Evenementenbeleid,
Bij de opstelling van een handzaam document
waaronder
voor organisatoren bleek dat het
- herijking subsidieregels culturele
evenementenbeleid eerst nader uitgewerkt en
evenementen. Start derde kwartaal vastgesteld moest worden in beleidsregels
2007 gepland, invoering eerste
voor evenementen(vergunning). De
kwartaal 2008.
beleidsregels en de daarbij horende
- invullen functie
voorschriften worden gekoppeld aan
evenementencoördinator, begin
vereenvoudiging en digitalisering van het
2008 volledige invulling
proces van vergunning-verlening. In het
vereenvoudiging vergunningen.
laatste kwartaal van dit jaar worden deze
regels aan het college ter vaststelling
voorgelegd. Daarna wordt de communicatie
met evenementenorganisatoren geregeld via
aanvraag-formulier, informatie op de website
en brochure.
VVV en Uitpunt hebben een gezamenlijke
database ontwikkeld met een
evenementenoverzicht. Beide organisaties
hebben een bemiddelende rol bij
“agendaconflicten”. Daarnaast gaan ze
intensiever samenwerken op het gebied van
promotie van Oosterhoutse evenementen.
De subsidieregels voor culturele evenementen
worden in de loop van dit jaar opgesteld.
Afronding laatste kwartaal 2008.
Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
N.v.t.
Output-indicatoren
Overige indicatoren

Score
2006

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

N.v.t.
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Rekening
2007
155
11
2
132
299
159
140

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
208
11
2
184
404
159
245

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling VVH
Uren afdeling RBW-BOR
Uren afdeling RBW-Afval
Uren afdeling RBW
REA+BP
Afdeling RBW-BP
Afdeling SCW-Welzijn
Tractiemiddelen
Totaal apparaatskosten

400
1.850
1.000
35

63
52
52
68

25.200
96.200
52.000
2.380

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
254
-46
39
-28
2
0
149
34
444
-40
160
-1
284
-39

Rekening 2008
Aantal Tarief

Totaal

2.109
439

70
52
52

0
109.668
22.828
0

4
25

63
70

252
1.750
14.324
148.822

7.875
183.655

Toelichting afwijking aantal uren
Geen eigen uren gemaakt door VVH. De uren voor handhaving zijn door externe krachten
gemaakt. (250 uur)
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH57001 Evenementen

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Nr.
1.
2.

3.

4.
5.

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Er zijn kosten gemaakt voor het ontwikkelen van een
kermislogo
Er zijn extra kosten gemaakt in het kader van veiligheid
en gemaakt afspraken
Het budget voor 200 jaar Oosterhout is over twee jaar
verdeeld: € 25.000 in 2008 en € 175.000 in 2009. In
2008 zijn echter al meer voorbereidende
werkzaamheden verricht en betaald dan het
beschikbare budget. Daar staat tegenover dat deze
kosten in 2009 niet meer hoeven te worden gemaakt.
De overschrijding in 2008 zal worden meegenomen als
taakstelling op het budget voor 2009
Voor de verdere uitwerking van het evenementenbeleid
is extra budget beschikbaar gesteld. Dit budget is niet
helemaal nodig geweest in 2008
Er is een garantiesubsidie uitbetaald voor de tijdelijke
aanleg van een schaatsbaan op de Heuvel
Er zijn kosten gemaakt voor herstel stadspark die zijn
doorberekend

L/B
L

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Er zijn extra kosten gemaakt in het kader van de
uitwerking van het evenementenbeleid en voor de
viering van 200 jaar Oosterhout

L/B
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(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
7
N

L

11

N

L

28

N

L

4

V

L

29

N

L
B

4
4

N
V

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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PROGRAMMA 10
ONDERWIJS, JEUGD & VOORSCHOOL

Beleidsproducten binnen dit programma:
• BL018 Onderwijs
• BL034 Jeugd
• BL035 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
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Programma: Onderwijs, Jeugd & Voorschool

Onderwijs
Portefeuillehouder

018
C. Bode-Zopfi

Afdeling

SCW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Zorgdragen dat alle inwoners van Oosterhout over een zodanig opleidingsniveau
beschikken, dat ze volwaardig en op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.
Dit gebeurt door het, in overleg met de onderwijsaanbieders, scheppen van de juiste
(rand)voor-waarden voor kwalitatief goed onderwijs.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, Wet op de
expertisecentra
 Weer samen naar school (beleidsregel van het rijk)
 Wet op het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (beleid voortijdig schoolverlaten)
 Wet Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, landelijk beleidskader GOA 20062010
 Leerplichtwet 1969
 Onderwijsbeleid 2006-2010
 Uitwerkingsplan onderwijskansen 2006-2007 en 2007-2008
 PTOW Brede School (Planning, Taken, Organisatie en Werkwijzen)
 Vangnet voorkoming voortijdig schoolverlaten
 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Oosterhout
 Overeenkomst tot doordecentralisatie onderwijshuisvesting
 Integraal Huisvestingplan 2005-2008
 Wetgeving op het gebied van Arbo, legionella en Nen 3140 voor het gebouw in
gebruik voor de volwasseneneducatie
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.
2.

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008
7,5
7,5

Score
2008

Onderwijsvoorzieningen in de gemeente.
7,5
7,5
7,7
Waardering basisonderwijs in de
7,6
7,5
7,5
woonbuurt
3. Aandeel hoog opgeleiden (hbo of hoger)
29%
32%
32%
31%
4. Aandeel 18-24 jarigen dat een opleiding
52%
52%
55%
55%
volgt
5. Prioriteit onderwijsvoorzieningen. *
€ 6,24
€ 8,28
--Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor
elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Alle kinderen krijgen de kans om educatie te volgen
Doelstelling
Resultaat
In 2008 wordt gewerkt aan onderwijskansen - De voorschoolse educatie wordt uitgevoerd
waarbij wordt gewerkt aan:
op 8 locaties. Rond 125 peuters (61%)
- voorschoolse educatie
volgen VVE op deze locaties. Over de
(deelnamepercentage 60%);
verdere uitbreiding van VVE wordt overleg
gevoerd met de schoolbesturen.
- uitvoering een of meer
- In schooljaar 2008-2009 zijn drie deeltijd
schakelklassen
schakelklassen gestart. Er nemen op dit
(deelname circa 20 kinderen);
moment ongeveer 38 kinderen aan deel.
- In 2008 is er doorlopende aandacht voor
- aandacht voor verzuimpreventie
verzuimpreventie in het voortgezet onderwijs.
voortgezet onderwijs;
Iedere school doet dit volgens afspraak op
eigen wijze.
- uitvoering activiteiten gericht op
- De scholen zijn bezig met het ontwikkelen
antisegregatie.
van beleid met betrekking tot antisegregatie,
het stimuleren van integratie alsmede het
stimuleren van ouderbetrokkenheid. In het
schooljaar 2007-2008 zijn scholencarrousels
uitgevoerd in 6 wijken in Oosterhout en is
een scholengids ontwikkeld. In totaal hebben
45 ouders deelgenomen aan de carrousel.
De carrousel is geëvalueerd en zal in
schooljaar 2008-2009 opnieuw worden
uitgevoerd. De reacties van zowel
deelnemers als ouders die de scholengids
(die speciaal hiervoor is ontwikkeld) hebben
ontvangen waren zeer positief.
Brede school met
De ontwikkeling van de brede school ligt
onderwijsachterstandenprofiel:
momenteel stil na ingrijpen van het betrokken
In 2008 wordt een start gemaakt met de
schoolbestuur. Het schoolbestuur ziet een brede
uitvoering van de nieuwe Brede school met
schoolontwikkeling zonder nieuw schoolgebouw
een onderwijsachterstandenprofiel.
niet zitten. Zodra er besluitvorming heeft
plaatsgevonden in het kader van Oosterheide
Wel zo goed wonen (eerste kwartaal 2009) zal
hierop weer actie worden ondernomen.
Effectdoelstelling
Adequate en veilige onderwijsvoorzieningen
Permanente school Vrachelen 4/5.
De besluitvorming over een aantal majeure
Bij bouw permanente school tevens Brede
stappen die betreffende Vrachelen 4/5/ moeten
School c.a. integreren.
worden gezet heeft in september binnen het
college plaatsgevonden. De samenwerking met
WSG zal nader worden uitgewerkt. De
ontwikkeling van het bouwplan is verder ter hand
genomen, samen met het schoolbestuur dat op
basis van het raadsbesluit de nieuwe school zal
kunnen gaan stichten en met de andere
potentiële gebruikers van de MFA. In 2009 zal de
planologische procedure plaatsvinden. De
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Doelstelling

Afronding nieuwbouw Touwbaanschool
2007/2008:
Uitbreiding tijdelijke huisvesting Zandoogje

Nieuwbouw Hans Bergerkliniek uitvoering
2007/2008:

Oplevering tweede gymzaal Vrachelen
uitvoering 2007/2008
Verplaatsing gymzaal Santrijn in 2008
In 2008 evaluatie overeenkomst tot
doordecentralisatie onderwijshuisvesting

Onderzoek naar ruimtebehoefte
bewegingsonderwijs

Resultaat
e
bouwperiode is voorzien in 2010 en 1 helft 2011.
De tijdelijke huisvesting in Vrachelen 3 zal medio
2011 gesloopt moeten worden.
De nieuwbouw is in juli opgeleverd en in gebruik
genomen.
Op basis van de ontwikkeling van de
e
leerlingaantallen is in het najaar 2008 de 2 fase
geheel gerealiseerd.
In het voorbereidingstraject, waarvoor veel tijd
nodig bleek, is geconstateerd dat het PvE
slechts met een extra financiële ondersteuning
van de gemeente mogelijk zou zijn. De extra
gevraagde 5,5 ton euro is echter niet
beschikbaar. Begin 2009 zal het resultaat van
een nader onderzoek naar de realisatie, in
afgeslankte vorm, voor het thans beschikbare
budget, beschikbaar zijn.
Oplevering heeft plaatsgevonden.
Ambtelijke voorbereiding is gestart.
Besluitvorming medio 2009.
De voorbereiding van het nieuwe IHP is door de
aangekondigde beëindiging van SHOO stil
komen liggen. Alle energie is gestoken in een
correcte ontbinding en het oppakken van de
gemeentelijke taken. 2009 zal daarbij als een
overgangsjaar fungeren. Enerzijds zal de directe
zorg voor de instandhouding weer bij de
gemeente zijn ondergebracht, anderzijds zullen
de mogelijkheden worden verkend naar mogelijk
nieuwe vormen van doordecentralisatie.
De rapportage van bureau BMC zal in een
bredere context geplaatst worden. Dat betekent
concreet dat deze rapportage betrokken wordt in
een breed en integraal sportaccommodatieonderzoek. Uitvoering van dit onderzoek zal
in 2010 plaatsvinden.

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
N.v.t.
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Output-indicatoren
Overige indicatoren
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aantal scholen primair onderwijs
Aantal scholen voortgezet onderwijs
Aantal scholen (voortgezet) speciaal
onderwijs
Aantal jongeren opgenomen in
traject-begeleiding
Aantal deelnemers
volwasseneneducatie
% deelname peuters aan
voorschoolse opvang
% deelname aan voorschoolse
educatie
% schoolverzuim

Score
2006

Score
2007

Score
2008

22
5
2

Ambitie/
prognose
2008
23
5
2

23
5
1
44

51

70

33

204

241

200

?

58%

71%

60%

?

50%

Zie tekst

60%

61%

2%

2%

2%

2.9%

22
5
2

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
1.358
1.873
2.518
350
6.098
1.287
4.811

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
1.373
1.542
3.360
456
6.730
969
5.762

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling WW
Uren afdeling SCW-Welzijn
Totaal apparaatskosten

7.382

63

-9.450
465.066
455.616

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
1.600
-227
1.855
-313
2.853
507
561
-105
6.869
-138
1.241
-272
5.628
134

Rekening 2008
Aantal Tarief
8.014

70

Totaal
0
560.980
560.980

Toelichting afwijking aantal uren
In verband met de overdracht van beleid onderwijs naar een nieuwe beleidsmedewerker zijn
er meer uren gemaakt door de beleidsmedewerker en beleidsondersteuners ten behoeve
van inwerkperiode.

Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH42101 Huisvesting onderwijs
Nr.

Storting in reserves
N.v.t.
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Bedrag V/N
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Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Er zijn extra kosten geboekt voor de
onroerendezaakbelasting. Deze worden later
doorberekend aan de betreffende schoolbesturen
In verband met capaciteitstekort heeft het maken van
installatietekeningen geen doorgang gevonden en is er
geen extra onderhoud uitgevoerd.
Uitgaven driespanaanpassingen IHP 2005-2008, wordt
bekostigd uit de bestemmingsreserve VSO
arbeidsmarkttoeleiding. Deze uitgave is gerelateerd
aan IHP kapitaallasten project aanpassingen
Lievenshove (BW 08-12-2008).

L/B
L
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
16
N
16
V

2.

3.

L

15

V

L

42

N

Beheersproduct: BH48001 Beleid onderwijs

Nr.

Nr.
1.
2.

Nr.
1
2
3
4

5

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Onttrekking aan reserves
IHP aanpassingen Lievenshove ontrekking uit
bestemmingsreserve verbetering arbeidstoeleiding.
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de
kapitaallasten voor de investering Loevensteinschool,
Hans Bergerkliniek, de Touwbaan en gymzaal
Vrachelen.

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
42
V

B

243

Specificatie van het resultaat
Extra kosten inzet busvervoer bewegingsonderwijs ivm
later opleveren gymzaal Markant.
Kosten huur gymzalen lager dan begroot door een
efficiëntere verdeling door de scholen van de gymuren.
Leerplicht Oosterhout: was een in 2007 foutief
opgenomen balanspost. Is hiermee gecorrigeerd.
In het budget was rekening gehouden met hogere
kosten van leerlingenvervoer door landelijke stijging
kosten en meer vervoer van leerlingen. Achteraf gezien
bleken de kosten lager te zijn uitgevallen.
Daar komt bij dat de inkomsten Geertruidenberg ook
gestegen.
MBO: dit betreft de opstartkosten van MBO in 2008,
terwijl het budget pas 2009 is geëffectueerd. De
opstartfase loopt nog door in 2009 en 2010.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
4
N

Storting in reserves
N.v.t.
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V

L

15

V

B

20

N

L

6

V

B

19

V

L

191

N
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Nr.
1

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Volwasseneneducatie: is miv 2008 overgegaan naar
WIZ
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Bedrag V/N

L
B

696
592

V
N
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Programma: Onderwijs, Jeugd & Voorschool

Jeugd
Portefeuillehouder

034
C. Bode-Zopfi

Afdeling

SCW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
 Alle jeugdigen van 0-25 jaar in Oosterhout op weg brengen naar maatschappelijke
zelfstandigheid en een positieve deelname aan het maatschappelijk leven. Het
accent ligt daarbij op het vergroten van kansen en het voorkomen van uitval van
jeugdigen.
 Oosterhout als aantrekkelijke stad voor jongeren en ouders met kinderen om in te
wonen, te verblijven en te recreëren. Met het jeugdbeleid willen we dit zo houden en
waar nodig versterken.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Wet op de jeugdzorg
 Startnotitie en actieprogramma Jong
 Beleidsnota Wmo “Oosterhout is van iedereen”.
 Nota Buitenspelen.
 Startnotitie Centrum voor Jeugd en Gezin in Oosterhout.
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.

Voorzieningen voor jongeren in de gemeente.

Score
2006

Score
2007

5,4

5,6

Doelstelling
2008
6

Score
2008
6

Er mag een lichte stijging verwacht worden in de score voor jongerenvoorzieningen gezien
de extra inspanningen vanuit Programma Jong en de opzet van een Centrum voor Jeugd en
Gezin.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Jeugdigen van 0-25 jaar worden op weg gebracht naar maatschappelijke
zelfstandigheid en positieve deelname aan het maatschappelijke leveren
Aanpak van jongerenoverlast in de
In 2008 is het beleidsplan Jeugdveiligheid
openbare ruimte
2008-2009 en het jaarwerkplan 2008-2009
vastgesteld.
Eén van de voorstellen is om in het
casuïstiekoverleg Jongen in de openbare
ruimte (COJOR) ook individuele casuïstiek te
bespreken en aan deze jongeren een
individueel ondersteuningsaanbod aan te
bieden. Een goede afstemming met o.a. de
zorgteams op scholen, leerplicht, jeugdzorg
etc. is hiervoor noodzakelijk. Met de partners
van het COJOR dient voor deze aanpak een
privacyprotocol te worden afgesloten. De in
2008 hiervoor genomen stappen, worden in
2009 verder uitgewerkt.
Daarnaast is eind 2008 besloten aan de slag
te gaan met de buurtvaders. Dit wordt
opgepakt en verder uitgewerkt in 2009.
De fulltime aangesteld coördinator
jeugdveiligheid speelt in de gehele aanpak
een belangrijke rol.
Het jaarwerkplan 2008-2009 en de rol van
Merites daarin is vertaald in het OPC 2009.
SPOP-activiteiten zijn vanaf 2008 onderdeel
geworden van de BOS-impuls.
Ontmoetingsplekken voor jongeren worden –
indien verzoeken zich hiervoor aandienen –
opgepakt vanuit het Programma Jong en
vanuit het beleid buiten spelen.

Sport- en speelvoorzieningen: 1e kwartaal
2007 voorstellen voor SPOP’s voor
jongeren:
Naar aanleiding van de evaluatie van de
SPOP’s (speel-/sportontmoetingsplekken)
worden er niet vanzelfsprekend nieuwe
ontmoetingsplekken gecreëerd, maar
wordt ingezet op de organisatie van
“SPOP-activiteiten” (sportieve activiteiten in
de wijk). Onderzocht wordt in hoeverre
deze activiteiten vanaf 2008 kunnen worden
ondergebracht bij de BOS-impuls.
Effectdoelstelling
Vroegtijdig signaleren en aanpakken van opvoedings- en opgroeiproblemen bij jeugd
en ouders
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Doelstelling
Opvoedingsondersteuning: Het aanbod aan
opvoedingsondersteuning wordt in 2008
verder versterkt, waarbij ingezet wordt op
versterking door verschillende organisaties
(m.n. GGD, thuiszorg en Merites).
Opvoedingsondersteuning moet uiteindelijk
een plaats krijgen binnen het Centrum voor
Jeugd en Gezin (actiepunt 1 prestatieveld
2 WMO).

Resultaat
Het aanbod aan opvoedingsondersteuning
wordt meegenomen bij de ontwikkeling van
het Centrum voor Jeugd en Gezin.
In 2008 zijn de gemaakte afspraken m.b.t.
opvoedingsondersteuning gecontinueerd.

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
Centrum voor Jeugd en Gezin
In 2008 is de startnotitie voor een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) door het college
vastgesteld. Doel is realisatie van een CJG in Oosterhout eind 2009/begin 2010. Een
projectgroep CJG, bestaande uit GGD West-Brabant, Thebe, Merites, MEE Brabant-Noord,
Bureau Jeugdzorg en gemeente is bezig met de voorbereiding hiervan. In 2008 is o.a. een
doelgroeponderzoek opgestart om de wensen en behoeften van de doelgroep te
inventariseren. Dit onderzoek wordt begin 2009 afgerond. Daarnaast is de projectgroep o.a.
bezig met voorstellen rondom een virtueel CJG, dekkende zorgstructuur, fysieke locatie(s),
aansluiting met onderwijs en veiligheid en aansluiting bureau jeugdzorg.
Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd
In juni 2008 is het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd in West-Brabant ingevoerd. Het
signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in
de leeftijd van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de
coördinatie van zorg te organiseren. In 2009 dient gebruik van het systeem te worden
geoptimaliseerd.
Pilot ketencoördinatie
In 2008 is de pilot ketencoördinatie opgestart, uitgevoerd door de GGD West-Brabant. Bij
ketencoördinatie gaat het om het afstemmen van de hulpverlening rondom één kind/gezin.
Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is een hulpmiddel hierbij. De pilot ketencoördinatie
loopt t/m 2010. Eind 2008 heeft de eerste tussentijdse evaluatie plaatsgevonden.
Straatspeeldag
In 2008 is opnieuw de Straatspeeldag georganiseerd. De rol van de gemeente hierin is
faciliterend. In 2009 hebben 14 straten aan de straatspeeldag deelgenomen.

Output-indicatoren
Overige indicatoren

Score
2006

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

N.v.t.
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
8
138
26
78
250
38
212

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
15
87
25
47
175
0
175

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling SCW-Welzijn
Totaal apparaatskosten

749

63

47.187
47.187

bedragen * € 1.000)
Afwijking
Rekening
2008
5
11
104
-18
25
0
118
-71
253
-78
36
-36
217
-42

Rekening 2008
Aantal Tarief
1.690

70

Totaal
118.300
118.300

Toelichting afwijking aantal uren
Meer uren van de beleids- medewerker en -ondersteuner ten behoeve van Centrum Jeugd
en Gezin.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH63003 Jeugdbeleid
Nr.

Storting in reserves
N.v.t

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Onttrekking aan reserves
Onttrekking aan de bestemmingsreserve
ontmoetingsplekken jongeren in de openbare ruimte.

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
3
V

Nr.
1

Specificatie van het resultaat
Subsidiëring jeugdbeleid: er zijn minder
subsidieaanvragen geweest en derhalve ook minder
subsidies verstrekt dan begroot.
Jeugd zomersport en spel: bij de afrekening bleek dat
er minder activiteiten zijn uitgevoerd, derhalve minder
subsidie vastgesteld.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
20
V

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t

L/B

2

Nr.
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L

10

V

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Programma: Onderwijs, Jeugd & Voorschool

Kinderopvang en Voorschool
Portefeuillehouder

035

C. Bode-Zopfi

Afdeling

SCW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het voorzien in de behoefte aan kinderopvang en buitenschoolse opvang, het bevorderen
van voorschoolse educatie middels voorscholen voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Wet Kinderopvang
 Beleidsnota kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
 Algemene maatregelen woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer
 Wetgeving op het gebied van Arbo, legionella en Nen 3140
Outcome-indicatoren
DoelScore
stelling
2008
2008
1. Prioriteit kinderopvang. *
€ 2,35
€ 3,53
-€ 2,21
Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor
elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Alle kinderen krijgen de kans om educatie te volgen
Voorschool: eind 2008 is het aantal plaatsen Capaciteit is beschikbaar maar is gerelateerd
voorschool met 10% uitgebreid.
aan de eerder genoemde impuls in de
voorschoolse educatie die nog wordt besproken.
Effectdoelstelling
Door voor- en naschoolse opvang is de combinatie van werken en kinderen eenvoudiger
geworden
Voor- en naschoolse kinderopvang in
De pilot is uitgevoerd en geëvalueerd. Een
bestaande schoolgebouwen:
eerste inhoudelijke evaluatie is positief. Volledige
In 2008 vindt een evaluatie plaats van het
evaluatie (tevens financieel) vindt plaats eerste
pilot voor- en naschoolse opvang in noord.
kwartaal 2009.
Per 1 oktober 2008 is de voor- en
naschoolse opvang bereikbaar voor alle
kinderen uit Oosterhout.
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Op basis van de evaluatie blijkt dat de kosten
voor kinderopvang zijn gedaald en er alleen in
Vrachelen wachtlijsten zijn. Er wordt op dit
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Doelstelling

Uitbreiden peuterplaatsen op voorschool.
Uitbreiding capaciteit met 10%. Deelname
VVE peuters verhoven van 50% naar 70%. 1
oktober 2010 165 doelgroeppeuters:
Eind 2008 is het aantal plaatsen voorschool
met 10% uitgebreid (van 721 naar 794).
Het deelnamepercentage aan voorschoolse
educatie wordt verhoogd naar 60%.

Resultaat
moment hard gewerkt aan uitbreiding van het
aantal plaatsen. Op de resultaten van het
onderzoek wordt nog teruggekomen.
De uitbreiding is in de uitvoeringsplanning
opgenomen. De uitbreiding van het aantal
voorschoolplaatsen is beschikbaar maar
gerelateerd aan de impuls met betrekking tot de
voorschoolse educatie.
Het aantal plaatsen is beschikbaar. De toeleiding
naar de voorschoolse educatie is neergelegd bij
de consultatiebureaus. Met de
consultatiebureaus worden nadere afspraken
gemaakt.

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
N.v.t.
Output-indicatoren
Score
2006

Overige indicatoren

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
9
254
29
14
306
45
261

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
16
274
27
41
357
21
336

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling SO
Uren afdeling SCW-Welzijn
Totaal apparaatskosten

50
600

68
63

3.400
37.800
41.200

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
38
-23
230
44
27
0
22
19
317
41
58
-37
259
77

Rekening 2008
Aantal Tarief
12
300

71
70

Totaal
852
21.000
21.852

Toelichting afwijking aantal uren
Er zijn minder uren besteed dan begroot, omdat er geen specifieke beleidsmedewerker voor
kinderopvang meer is op de afdeling SCW.
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Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: Beheersproduct: BH65001 Beleid kinderopvang/peuterspeelzaalwerk

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1

Specificatie van het resultaat
Voorschool: er is een minder aantal peuters bij de
voorscholen aangemeld dan was begroot. Derhalve is
er ook minder subsidie betaald.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
43
V

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Beheersproduct: BH56002 Huisv kinderopvang/peuterspeelzaalwerk

Nr.
1.

2.

3.

Nr.

Specificatie van het resultaat
Om Dillehof 9 te kunnen verhuren voor kinderopvang
hebben aanpassingen i.h.k.v. veiligheid
plaatsgevonden.
Omdat we Dillehof 9 hebben kunnen verhuren aan een
externe partij zijn er niet geraamde huurinkomsten
binnengekomen
Door uitstel van de planvorming voor het gebied
Paterserf is het gebouw Paterserf 8 geheel 2008 nog in
gebruik gebleven. De verwachting was dat het gebouw
in 2008 gesloopt zou worden zodat er maar voor een
half jaar huurinkomsten opgenomen waren.

L/B
L

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B
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(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
24
N

B

25

V

B

11

V

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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PROGRAMMA 11
MAATSCHAPPELIJKE ZORG

Beleidsproducten binnen dit programma:
• BL032 Doelgroepenbeleid
• BL036 Gezondheidszorg
• BL040 Lijkbezorging
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Programma: Maatschappelijke zorg

Doelgroepenbeleid
Portefeuillehouder

C. Bode-Zopfi / J. Boers/ J. van
Brummen

032
Afdeling

SCW/WIZ

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Mede in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt er naar gestreefd het
zelforganiserende vermogen van burgers in samenhang met zijn of haar sociale omgeving te
versterken.
Uitgangspunten hierbij zijn steeds: ‘eigen kracht’ en ‘medeverantwoordelijkheid’, ‘van
gelijkheid naar maatwerk’, ‘cultuurverandering’ waarbinnen samenhang en betrokkenheid
bevorderd worden, ‘zelf doen en zelf betalen’.
Het zelforganiserend vermogen van burgers en hun sociale omgeving loopt echter sterk
uiteen omdat sommige burgers, om mee te kunnen doen, veel meer maatschappelijke
ondersteuning nodig hebben en anderen niet of nauwelijks.
Er wordt vanuit gegaan dat burgers in eerste aanleg de eigen verantwoordelijkheid benutten
en het vermogen hebben om zelf drempels te slechten die deelname aan de samenleving in
de weg staan. Hierbij zal de gemeente een faciliterende en regisserende rol spelen.
Wanneer burgers zich niet op eigen kracht redden, wordt daar actief op ingespeeld met
behulp van een goed preventief beleid en adequate collectieve voorzieningen.
Deze doelstelling rechtvaardigt een samenvoeging van de voormalige programma’s
“doelgroepenbeleid (BL 032)”, “Welzijnwerk en Maatschappelijk werk (BL 020)” en “Sociaal
en Cultureel werk (BL 033)”, omdat het bevorderen van maatschappelijke participatie,
zelfredzaamheid en sociale cohesie, waarbij bijzondere aandacht is voor kwetsbare groepen,
hier deel vanuit uitmaken.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
 Plan van Aanpak Woonservicezone “Oosterheide, Wel Zo goed Wonen” 2005
 Onderzoeksrapport “Samen Sterk”
 Besluit maatschappelijke ondersteuning
 Verordening maatschappelijke ondersteuning
 Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning
 Jurisprudentie Wvg en Wmo









Raadsnota Standpuntbepaling toekomst buurt- en dorpshuizen (25 oktober 2005
vastgesteld).
Algemene maatregelen woon en verblijfsgebouwen milieubeheer
Wetgeving op het gebied van Arbo, legionella en Nen 3140
Nota “Cultuur in beweging” (2003)
Breedtesportimpuls 2001
Beleid Buurthuizen 2005
Samenwerkingsplan Veiligheid in Oosterhout
Woonvisie gemeente Oosterhout 2004-2008
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Nota vrijwilligersbeleid
Toekomstvisie Buurtbeheer
Meerjaren programma ISV-2
Algemene subsidieverordening 2006
Uitvoeringsplan (verbreding) Maatschappelijke Opvang Oosterhout (2006)
Professionalisering dorps- en wijkcentra (2008)
Nota lokaal volksgezondheidsbeleid 2008 – 2011 “Oosterhout stimuleert gezonde
samenleving” (2008)

Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

1.

Score
2007

Doelstelling
2008
6,3

Score
2008

Voorzieningen voor senioren in de
6,2
6,3
6,4
gemeente.
2. Voorzieningen voor mensen met een
5,8
5,9
6,0
5,9
functiebeperking in de gemeente.
3. Welzijnsvoorzieningen in de gemeente
6,5
6,5
6,5
6,6
4. Prioriteit voorzieningen voor minima en
€ 4,54
€ 4,34
--uitkeringsgerechtigden. *
5. Prioriteit voorzieningen voor ouderen. *
€ 7,47
€ 5,70
--Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor
elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
Toelichting bij afwijkende doelstelling t.o.v. score: een afwijking van de score betekent
intensivering (of extensivering) van het bestaande beleid, graag hierop een toelichting.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Met behulp van faciliteiten en ondersteuning behouden mensen hun automie en wordt
hulpbehoevendheid voorkomen
(Vervolg) uitvoering van de verschillende
De Balans van het gehele project woonserviceonderdelen van Oosterheide, Wel Zo goed zone Oosterheide is opgesteld en in het college
Wonen. Uitvoering in 2007 - 2009.
gepresenteerd. Besluitvorming over de Balans
en voortgang van het project vindt in het eerste
kwartaal 2009 in het college plaats.
Op 17 december 2008 is de gemeenteraad via
Beleidsnotitie WMO:
een uitgebreide brief geïnformeerd over de
In 2008 wordt de uitvoering van het in
stand van zaken met betrekking tot de
december 2007 vastgestelde beleidsplan
uitvoering van de beleidsnotitie WMO. Daarin is
ter hand genomen.
onder andere aangegeven dat in september
2008 het WMO-platform is geïnstalleerd.
Tevens is per prestatieveld een korte stand van
zaken weergegeven.
Monitoring inclusief beleid
Het inclusief denken krijgt langzaam maar zeker
vaste voet aan de grond in de beleidscyclus.
Nog te weinig wordt in de resp. beleidsnotities
daar expliciet aandacht aan gegeven.
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Doelstelling

Voortzetting Wvg in Wmo:
In 2008 zijn alle oorspronkelijk onder de
Wvg verstrekte voorzieningen
ondergebracht in de Wmo.
Introductie Algemene voorzieningen in de
Wmo:
scootermobiel.
Het verlenen van medewerking aan
initiatieven tot uitbreiding inlooppunt voor
mensen met psychiatrische problemen.

Realisatie woonzorgvoorziening in
Dommelbergen:
Voorbereiding 2007 en 2008, besluit en
start uitvoering 2009.

Resultaat
In de tweede helft van 2008 is het raadsvoorstel
over toegankelijkheid van openbare gebouwen
voorbereid. Dit is een vorm van inclusiefbeleid
en een voorbeeld van een beleidsvoorstel
waarin expliciet aandacht is voor het
waarborgen van de positie van mensen met een
functiebeperking.
Voortzetting van het Wvg-beleid in de Wmo is
succesvol verlopen. Thans wordt de kanteling
naar de Wmo-filosofie voorbereid. In de
evaluatie individuele voorzieningen Wmo 20072008 wordt hiertoe een aanzet gegeven.
In de evaluatie Wmo 1 januari 2007 t/m 30 juni
2008 wordt een aanzet gegeven tot het
algemeen maken van individuele voorzieningen.
Bij de doorontwikkeling van het MASS is ook in
2008 het inlooppunt meegenomen in combinatie
met activiteiten die tot doel hebben ruimte te
geven aan de man of vrouw met psychiatrische
problematiek die niet zomaar zijn of haar weg
vindt in de maatschappij (kwartiermaken).
Mede in relatie tot de ontwikkelingen inzake
Twins heeft besluitvorming over de
opdrachtverlening voor het uitvoeren van het
onderzoek niet in 2008 plaatsgevonden. Dit is
thans in het eerste kwartaal 2009 voorzien.

Effectdoelstelling
Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties organiseren activiteiten gericht op
interactie tussen inwoners
Buurthuizen:
Nota ‘professionalisering buurthuizen’ is
- Het opstellen van aanbevelingen over
vastgesteld. Aanbestedingsprocedure beheer
mogelijkheden professionalisering
en schoonmaak is opgestart. Ondersteuning
beheer buurthuizen.
wijk- en dorpshuisbesturen c.q. coördinatie
professionalisering is vanaf augustus
operationeel. Nieuwsbrief ‘Buurt mee’ is
ontwikkeld en inmiddels 2x uitgebracht.
-

‘nieuwe’ Bunthoef.

Het opstellen van een lokale visie op
maatschappelijke participatie en
vrijwilligerswerk
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Met betrekking tot de Bunthoef wordt verwezen
naar besluitvorming omtrent de Balans van
woonservicezone “Oosterheide, Wel Zo goed
Wonen” waarbij wordt voorgesteld over te gaan
tot de realisatie van een Multifunctionele
Accommodatie met onder andere als drager het
huidige wijkcentrum de Bunthoef (eerste
kwartaal 2009).
Er is een start gemaakt met de uitvoering van
prestatieveld 1 van de Wmo. Samen met de
ondersteuning wijk- en dorpshuisbesturen wordt
gekeken naar de programmering van de wijken dorpshuizen en er is een
subsidiesystematiek ontwikkeld waarbinnen
ruimte is gecreëerd om snel, zonder al te veel
gedoe burgerinitiatieven te honoreren.
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Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
N.v.t.
Output-indicatoren
Score
2006

Overige indicatoren

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008
1.400

1.

Score
2008

Aantal personen dat een beroep
--1.735
doet op de Wmo individuele
verstrekking
2. Aantal individuele verstrekkingen
--2.300
2.732
Wmo
3. Aantal buurthuizen
10
10[a1]
10
10
4. Aantal beheer- en activiteiten-plannen buurthuizen
0
10
10
[A1] Er komt 1 beleidsplan. De activiteitenplannen worden in 2008 opengesteld, hiervoor
wordt een coördinator aangesteld (0,5 fte)

W at heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
1.339
9.055
308
900
11.602
1.895
9.707

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Uren afdeling WW
Uren afdeling SO
Uren afdeling PD
Uren afdeling SCW-Welzijn
Uren afdeling WIZ
Overige salariskosten
Totaal apparaatskosten

Begroting
2008
549
10.185
279
1.094
12.106
1.768
10.338

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
150
63
9.450
819
68
55.692
177
59
10.443
5.417
63
341.271
10.744
63
676.872
0
1.093.728

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
646
-97
9.993
191
359
-80
1.456
-362
12.454
-348
2.036
-268
10.418
-80

Rekening 2008
Aantal Tarief
344
71
5.268
15.787

71
59
70
64

Totaal
0
24.424
4.189
368.760
1.010.368
48.394
1.456.135

Toelichting afwijking aantal uren
N.v.t.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH51101 Beleid welzijns- en maatschapp.werk
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Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Onttrekking aan reserves
Reserve implementatie WMO: inhuur kwartiermaker
WMO
Bestemmingsreserve implementatie WMO: invoering
WMO

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
30
V

Specificatie van het resultaat
Overig vormings-en ontwikkelingswerk: er zijn minder
en lagere aanvragen ingediend. Derhalve ook minder
uitgegeven.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
9
V

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

2.

Nr.
1.

Nr.
1.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Extra kosten beheer buurthuizen zijn nu t.l.v. het
budget professionalisering buurthuizen geboekt.

B

L

45

20

V

N

Beheersproduct: BH51102 Huisv welzijnswerk/maatschappelijkwerk

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Specificatie van het resultaat
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

Beheersproduct: BH62001 Ouderenbeleid
Nr.

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.
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Nr.
1.
2.
3.

Nr.
1.

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
40
N

Specificatie van het resultaat
Masterplan ouderen: € 40.000 te veel ten onrechte uit
de voorziening gehaald.
Project woonservicezone: Door vertraging in
besluitvorming college is het budget niet volledig benut.
WMO: er zijn minder uitgaven geweest dan begroot ivm
het later uitbrengen van de wmo-krant.

L/B
L

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Hoger budget ivm overheveling van € 278.000 van
project WMO algemeen naar afdeling SCW.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L

278

L

33

V

L

13

V

V

Beheersproduct: BH62002 WMO
Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
143
V

L

132

V

L

124

N

L

141

V

L

100

V

L

109

N

Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Specificatie van het resultaat
Bij het tot stand komen van de begroting voor 2008
waren op het gebied van huishoudelijke verzorging
(voorheen uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van
het Zorgkantoor) nog geen accurate ervaringscijfers
voor handen. In 2008 is sprake geweest van een lager
aantal verstrekkingen verzorging dan begroot waardoor
een voordeel is ontstaan.
Uitgaven in verband met woonvoorzieningen zijn niet
alleen gekoppeld aan het aantal woonvoorzieningen,
maar ook sterk afhankelijk van de aard en omvang per
voorziening. Zowel het totale aantal woonvoorzieningen
als het aantal grotere (kostbare) woningaanpassingen
ligt voor 2008 lager dan begroot.
Uitgaven in verband met rolstoelvoorzieningen liggen in
2008 hoger dan verwacht. Daar staat tegenover dat
geen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid van
een persoonsgebonden budget (PGB).
Bij begroting van de vervoersvoorzieningen voor 2008
is uitgegaan van een toename van het aantal ritten
ritten in het kader van de deeltaxi (Wmo en
seniorenvervoer). Alhoewel er inderdaad sprake is van
een toename, is deze niet zo groot gebleken als
verwacht. Hierdoor zijn niet alleen de totale kosten van
deze vorm van collectief vervoer, maar ook de BDUbijdrage vanuit de provincie aanmerkelijk lager.
Daarnaast wordt in heel beperkte mate gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om een
Persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen.
Op het vlak van vervoersvoorzieningen in natura is
sprake van een overschrijding van het budget.
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Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Beheersproduct: BH62003 Inburgering

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B
L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
28
V

Nr.
1.

2.

3.

Nr.

Specificatie van het resultaat
Inburgeringstrajecten:
De gemeente heeft een bonus € 28.000 ontvangen
voor het aanbieden van duale inburgeringstrajecten. In
2008 zijn voldoende duale trajecten (114) aangeboden.
Regeling Opvang Asielzoekers (ROA)/ Huisvesting
statushouders:
In 2008 zijn 2 voormalig ROA-woningen ingezet voor
de huisvesting statushouders. De ROA is afgelopen en
kosten van de woningen € 17.000 worden dus niet uit
een regeling gedekt. Het streven is om deze woningen
voor 2010 aan Cires over te dragen.
Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB):
De gemeentelijke bijdrage € 94.000 is niet doorbetaald
aan het ROC, omdat de rijksbijdrage voldoende is om
de financiering van de WEB te bekostigen.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

17

N

L

94

V

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Beheersproduct: BH63001 Beleid buurthuizen

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
De professionalisering van de buurthuizen is eind 2008
van start gegaan.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
38
V
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Nr.
1.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Subsidie buurthuizen: Budget t.b.v. de
beleidsontwikkeling is nieuw sinds 2008 en er is pas
later in het jaar opgestart, waardoor het niet volledig
benut is.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
12

V

Beheersproduct: BH63002 Onderhoud buurthuizen

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Specificatie van het resultaat
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Programma: Maatschappelijke zorg

Gezondheidszorg
Portefeuillehouder

036

J. van Brummen

Afdeling

SCW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het bevorderen van de gezondheid van inwoners van Oosterhout en het (mede)
terugdringen van het gebruik van curatieve zorg.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
 Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011 “Oosterhout stimuleert gezonde
samenleving”
 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 Beleidsnota Wmo “Oosterhout is van iedereen”
 Beleidsnotitie volksgezondheid gemeente Oosterhout
 Notitie Samenwerking Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar Kruiswerk Mark en Maas en
GGD West-Brabant
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

1.

Score
2007

Doelstelling
2008
7,0

Score
2008

Gezondheidsvoorzieningen in de
7,0
7,0
7,0
gemeente.
2. Prioriteit voor verslaafdenzorg (drugs,
€ 1,99
€ 2,94
--alcohol en gokken). *
Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor
elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Met behulp van faciliteiten en ondersteuning behouden mensen hun automie en wordt
hulpbehoevendheid voorkomen
Medewerking aan vestiging hospice.
Gesprekken met Thuiszorg Thebe, Mark en
Maasmond en Volckaert/SBO over de
resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zijn
gepland in het eerste kwartaal 2009.
Toegankelijkheid openbare gebouwen
In juli 2008 is het (vervolg)onderzoek naar de
verwachte kosten verbonden aan het
toegankelijk maken van de openbare gebouwen
afgerond. Een beleidsvoorstel gericht op het
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Doelstelling

Jeugdgezondheidszorg: voorbereiden
implementatie van een elektronisch
kinddossier (per 1-1-2009):

Resultaat
wegnemen van de knelpunten wordt
voorbereid. Naar verwachting zal dat voorstel
eind dit jaar voor besluitvorming gereed zijn.
Besluitvorming over invoering en financiering
EKD heeft in de raad van juli 2008
plaatsgevonden. Besloten is niet in te stemmen
met de begroting van het EKD 2009 en
volgende jaren met als uitgangspunt dat de
bijdrage van de gemeente Oosterhout vanaf
2009 niet hoger is dan de bijdrage die wij voor
het EKD vanuit het rijk ontvangen. Het
Algemeen Bestuur van de GR OGZ heeft
echter besloten wel in te stemmen met de
begroting. Op grond van de
Gemeenschappelijke Regeling zijn wij wettelijk
gehouden de (extra) bijdrage alsnog te voldoen.

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
Nota lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011
Het college heeft een start gemaakt met de uitvoering van de in januari 2008 door de raad
vastgestelde nota lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 “Oosterhout stimuleert gezonde
samenleving”. De nota is gebaseerd op de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. Per
december 2008 is echter de nieuwe Wet Publieke Gezondheid van kracht. Deze wet
combineert de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, de Wet Infectieziektebestrijding
en de Quarantainewet. De nieuwe wet heeft gevolgen voor het lokale gezondheidsbeleid en
leidt tot gewijzigde verantwoordelijkheden.
Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ)
Na een intensief en op inhoud gebaseerd proces heeft in 2008 binnen de
Gemeenschappelijke regeling besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de
(her)nieuwde Basistakenpakket van de GGD 2009 - 2012. In januari 2009 heeft in de
gemeenteraad daarover besluitvorming plaatsgevonden. Bij de vaststelling van dit nieuwe
Basistakenpakket is rekening gehouden met de eerder genoemde nieuwe Wet Publieke
Gezondheid. Tevens wordt aangegeven dat bij het besluit over het Basistakenpakket ook is
besloten tot jaarlijkse monitoring van het takenpakket.
Integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Gelet op de verantwoordelijkheid die gemeenten hebben op het terrein van de
jeugdgezondheidszorg hebben de 18 West-Brabantse gemeenten per 1 juli 2008 besloten
tot een gezamenlijke Bestuursopdracht Integrale Jeugdgezondheidszorg West-Brabant 2008
- 2010. Het eindproduct is een overeenkomst tussen de gemeenten over het op regionale
schaal aansturen en bekostigen van de integrale JGZ en een dienstverleningsovereenkomst
met alle betrokken instellingen inzake de uitvoering van integrale jeugdgezondheidszorg in
West-Brabant. Genoemde bestuursopdracht eindigt op 1 januari 2011. De gemeenten
besluiten vóór 1 januari 2011 of en zo ja op welke wijze de samenwerking wordt voortgezet.
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Output-indicatoren
Score
2006

Overige indicatoren

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
709
931
0
19
1.659
691
968

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
783
1.150
0
41
1.974
749
1.225

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling SCW-Welzijn
Totaal apparaatskosten

655

63

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
705
78
1.300
-151
0
0
49
-8
2.055
-80
799
-50
1.255
-30

41.265
41.265

Rekening 2008
Aantal Tarief
700

70

Totaal
49.000
49.000

Toelichting afwijking aantal uren
N.v.t.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH71001 Beleid gezondheidszorg

Nr.

Nr.

Nr.
1

Storting in reserves
N.v.t.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

Specificatie van het resultaat
Uitgaven elektrisch kinddossier: in het budget is het
bedrag van de EKD-rijksmiddelen ad € 15.848 niet
meegenomen.
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L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
16
N
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Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Er zijn meer uitgaven gedaan t.b.v. de regionale
openbare gezondheidszorg.
Het project stimuleringsregeling bemoeizorg is in 2007
verantwoord naar de provincie en in 2008 is het
restantsubsidie doorbetaald.

Beleidsjaarrekening 2008

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L

11

N

L

5

N
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Programma: Maatschappelijke zorg

Lijkbezorging
Portefeuillehouder

040
Burgemeester

Afdeling

PD

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het bieden van een garantie dat de overledenen begraven c.q. gecremeerd worden binnen
de daartoe gestelde termijn. Het in stand houden van de erebegraafplaatsen in de
gemeente.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Wet op de lijkbezorging
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT

Resultaat
WERKELIJK RESULTAAT

Effectdoelstelling
Met behulp van faciliteiten en ondersteuning behouden mensen hun automie en wordt
hulpbehoevendheid voorkomen
Uitbreiding algemene begraafplaats
Verloopt volgens planning. De benodigde
Leijsenakkers:
gronden zijn aangekocht door de gemeente en
Begraafcapaciteit conform wettelijke eisen
doorverkocht aan de Stichting Begraafplaatsen
veilig stellen.
Oosterhout. De begraafcapaciteit is hiermee
veilig gesteld.
Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
N.v.t.
Output-indicatoren
Overige indicatoren
1. Aantal overledenen
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Score
2006

Score
2007

436

438

Ambitie/
prognose
2008
465

Score
2008
450
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Rekening
2007
3
25
2
5
35
0
35

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
37
0
2
3
41
0
41

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling PD
Totaal apparaatskosten

50

59

2.950
2.950

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
1
36
26
-26
2
0
0
3
29
13
0
0
29
13

Rekening 2008
Aantal Tarief
0

Totaal

59

0
0

Toelichting afwijking aantal uren
De ambtelijke uren zijn voornamelijk besteed aan overleg met Stichting Begraafplaatsen
Oosterhout. Deze taak heeft de manager van de afdeling in 2008 op zich genomen (i.s.m.
de afdeling Stedelijke Ontwikkeling) en is dus niet specifiek gekoppeld aan de uren die
binnen de afdeling PD waren geraamd voor dit product.

Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH72401 Lijkbezorging

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Jaarlijks wordt in de begroting geld opgenomen voor
het uitvoeren van de taak in het kader van de Wet op
de Lijkbezorging. In 2008 is het nagenoeg geen
werkzaamheden hiervoor uitgevoerd.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
9
V

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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PROGRAMMA 12
SPORT

Beleidsproducten binnen dit programma:
• BL021 Sport
• BL022 Sportaccommodaties
• BL023 Zwembaden
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Programma: Sport

Sport
Portefeuillehouder

021
J. Boers

Afdeling

SCW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Vanuit het oogpunt van gezondheid, ontwikkeling en ontplooiing dienen alle inwoners van
Oosterhout op een volwaardige en verantwoorde wijze aan enige vorm van
lichaamsbeweging te kunnen deelnemen. Sportdeelname is bovendien een middel om
andere maatschappelijke doelen te bereiken, zoals het tegengaan van isolement, het
bevorderen van de onderlinge omgang (integratie) en het tegengaan van overlast.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Kadernota sport en sportieve recreatie 2004
 Wet hygiëne veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
 Wet veiligheid attractie- en speeltoestellen
 Wetgeving op het gebied van legionella
 Regeling Buurt- Onderwijs en Sport (BOS)
 Algemene subsidieverordening; beleidsregels sport
 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Inwoners zijn tevreden over de sportaccommodaties in de stad
Als sportbezetting in sportaccommodaties
Verhuur binnensport loopt door. Helaas is dit
laag is, wordt commerciële verhuur in
jaar de verhuur aan rommelmarkten komen te
toenemende mate mogelijk.
vervallen door het niet mogen plaatsen van
sandwichborden langs de weg. Organisator is
uitgeweken naar omliggende gemeenten.
Gerealiseerde commerciële verhuur is o.a. het
kickboxgala, de school voor toerisme en de
sportdag politie.
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Doelstelling
Realisatie nieuw sportcomplex Vrachelen
4/5:

Effectdoelstelling:
- Bevorderen van sportdeelname
Inzetten op projecten die gericht zijn op
verbeteren samenhang tussen buurt,
onderwijs en sport.
In 2008 wordt voor wat betreft jeugd tussen
4 en 19 jaar de doorstart van de BSI
(Breedtesportimpuls) naar de BOS regeling
gerealiseerd met de arrangementen “Jeugd
Actief” en “Wijken moeten buurten”.
Herzien subsidieregels sport:
In 2007 vindt nader onderzoek plaats naar
de mogelijke herziening van de
subsidieregels sport. Evt. aanpassing in
voorjaar 2008 voor subsidiejaar 2009.

Resultaat
Het overleg met de beoogde gebruikers van
het nieuwe sportcomplex, Vv Oosterhout en
OHC’01 heeft plaats gevonden. De beide
verenigingen hebben aangegeven meer tijd
nodig te hebben voor input op het programma
van eisen zodat afronding van het PVE niet
meer in 2008 kon plaats vinden. Afronding van
het PVE wordt nu voorzien in de eerste drie
maanden van 2009. Mede afhankelijk van de
realisatie van het bestemmingsplan De
Contreie (het sportpark is een onderdeel van
dit bestemmingsplan) en de verwerving van
gronden voor de aanleg van het sportpark kan
op zijn vroegst in 2010 worden begonnen met
de voorbereidingen voor de aanleg van het
sportpark.

De projecten in de beide arrangementen,
Wijken moeten Buurten – 13 tot 19 jaar
(Merites) en Jeugd Actief – 4 tot 13 jaar (OiB),
zijn gestart.

Onderzoek naar de mogelijkheden de
subsidieregels sport aan te passen heeft
plaats gevonden. De vertaalslag naar nieuwe
regels is doorgeschoven naar het eerste
kwartaal van 2010.

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
- Impuls (brede) school, sport en cultuur (combifuncties).
In juni besloot het college aan OiB de opdracht te geven voor de uitvoering van een pilot
combifunctie in het Warandegebied. Na de ondertekening van een convenant door: OiB, AV
Scorpio, MHC de Warande, TSC, OTC de Warande, KV de Voltreffers, VOKO, Delta
onderwijs, PCPO , SKO en gemeente, is de pilot in september van start gegaan op
basisschool de Wingerd. Uitrol naar BS De Beiaard en BS Menorah volgt. In november heeft
het college besloten de intentieverklaring Impuls (brede) school, sport en cultuur te
ondertekenen. Daarmee spreekt het college uit in 2012 9 FTE aan combinatiefuncties te
willen hebben gerealiseerd.
- Realisatie kunstgras bij TSC en SCO/TOFS.
De voorbereidingen om tot realisatie te komen in 2009 zijn in gang gezet.
- Sportpark Vrachelen 4/5.
Met de beoogde gebruikers, OHC'01 en Vv Oosterhout, werd ten behoeve van een program
van eisen geïnventariseerd welke wensen er van de kant van de beide verenigingen waren.
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Output-indicatoren
Score
2006

Overige indicatoren

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Rekening
2007
45
183
12
101
342
34
308

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
228
232
12
120
591
100
491

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling SCW-Welzijn
Totaal apparaatskosten

1.900

63

119.700
119.700

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
128
100
376
-144
12
0
99
21
614
-23
68
32
546
-55

Rekening 2008
Aantal Tarief
1.408

70

Totaal
98.560
98.560

Toelichting afwijking aantal uren
Er zijn meer uren besteed aan verkeer en verzekeringen door de beleidsondersteuner van
sport ten koste van sport.

Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH53001 Sportbeleid

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Nr.
1
2
3

Nr.
1

Specificatie van het resultaat
1/3 Regeling sport: hiervoor zijn geen aanvragen
ingediend. Derhalve zijn er ook geen uitgaven gedaan.
Breedtesport: Extra uitgaven t.b.v. niet voorziene inhuur
van een bewegingsmanager.
Meer ingezet t.b.v. sportstimuleringsprojecten
(nationale sportweek, senioren, in stand houden
sportservicepunt).

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Er is in 2008 meer gerealiseerd aan sportstimulering en
andere projecten

Beleidsjaarrekening 2008

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
23
V

L

9

N

L

51

N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L

100

N
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Programma: Sport

Sportaccommodaties
Portefeuillehouder

022

J. Boers

Afdeling

SCW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het in stand houden en beheren, conform de wettelijke eisen en de wensen van de klanten,
van de sportaccommodaties, in dienst van de doelstellingen van het gemeentelijk
sportbeleid.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Wetgeving op het gebied van Arbo en legionella
 Wet veiligheid van attractie- en speeltoestellen
 Kadernota sport en recreatie
 Breedtesportimpuls 2001
 Strategisch marketingplan 2005 – 2008 Sportbedrijf Oosterhout
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008
7,7

Score
2008

Tevreden over sportvoorzieningen in de
7,6
7,7
7,7
gemeente.
2. Prioriteit sport- en recreatiemogelijkheden.*
€ 4,70
€ 5,91
€ 6,00
€ 6,00
3. Kwaliteitsbeoordeling klanten
7,9
-7,9
7,9
sportaccommodaties(a.d.v. 2-jaarlijkse
enquêtes)
Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor
elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
Toelichting: Door jaarlijks verbeteringen van accommodaties en het ontwikkelen van
personeel zorgen dat er een hogere waardering is voor de sportvoorzieningen van de
gemeente Oosterhout.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Inwoners zijn tevreden over de sportaccommodaties in de stad
Medio 2008 zal een plan worden opgesteld Het plan voor de herinrichting van de
voor sportpark De Warande. Dit plan is
Warandelaan is op 19 mei 2008 behandeld
gerelateerd aan de herinrichting van de
door het college. De raad is geïnformeerd over
Warandelaan. Uitvoering is gepland in
de besluiten van het college. Uitvoering kan
2009/2010.
ter hand worden genomen: aanleg
kunstgrasveld (vanaf mei 2009), realisatie
extra parkeergelegenheid (voorzien vanaf mei
2009), reconstructie Warandelaan zuid
(voorzien vanaf najaar 2009).
In de eerste helft van 2007 worden de
Het gebouwenbeheersysteem Planon is
meerjarenplannen voor de gebouwen van
gereed voor wat betreft binnensportgebouwen.
de binnensportaccommodaties
Buitensport dient nog ingevoerd te worden in
gecompleteerd
gebouwenbeheersysteem. Sommige
onderhoudswerkzaamheden betreffende de
gebouwen van sport zijn niet uitgevoerd
wegens capaciteitsgebrek.
Toelichting op de speerpunten 2008
Geen verdere toelichting op de speerpunten 2008
Overige activiteiten
N.v.t.

Output-indicatoren
Overige indicatoren

1.

2.
3.
4.

SPORTACCOMMODATIES
Aantal gemeentelijke
sportaccommodaties
- binnen
- buiten
Bezettingspercentages
Inkomsten t.o.v. directe kosten
Inkomsten t.o.v. totale kosten
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Score
2006

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

8
13

9
13

9

51%
50%
26%

55%
---

9
(Markkant)
13
60%
54%
37%

13
59%
51%
36%
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Rekening
2007
799
160
737
235
1.931
525
1.406

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling SO
Uren afdeling RBW-BOR
Uren afdeling RBW-Afval
Uren afdeling SCW-Sport
Tractiemiddelen
Totaal apparaatskosten

630
1.650

68
52

1.960

63

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
898
27
163
6
784
-73
216
82
2.061
42
540
-13
1.521
55

Begroting
2008
925
169
710
299
2.103
527
1.577

42.840
85.800
0
123.480
46.600
298.720

Rekening 2008
Aantal Tarief
262
1.425
148
1.112

71
52
52
63

Totaal
18.602
74.100
7.696
70.056
45.722
216.176

Toelichting afwijking aantal uren
Er zijn minder uren gemaakt bij afdeling SCW-sport door het niet invullen van de functie
unitleider.

Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH53101 Buitensportaccommodaties
Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1

Specificatie van het resultaat
Huur opbrengst buitensport te hoog begroot; werkelijke
verhuur aan verenigingen is lager uitgevallen
Extra uitgaven gehad als meststoffen, schade VV
Oosterhout

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
7
N

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Hogere uitgaven in 2008 gehad als legionella
bestrijding en sloop handbalveld

L/B

2

Nr.
1
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L

L

11

N

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
12

N
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Beheersproduct: BH53102 Binnensportaccommodaties

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1

Specificatie van het resultaat
Ten behoeve van vervanging sportmaterialen is er
meer begroot dan achteraf noodzakelijk bleek te zijn.
De verwachting is dat deze materialen in 2009 worden
vervangen.
Huuropbrengst gymzalen scholen minder als begroot
(door efficiëntere verdeling van de gymuren door de
scholen)

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
28
V

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Hogere kosten ten behoeve van nieuwbouw Markant
Gymzaal en extra kosten i.v.m. inzet beveiliging
(toezicht) bij binnensportaccommodaties.

L/B

2

Nr.
1
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B

L

7

N

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
11

N
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Programma: Sport

Zwembaden
Portefeuillehouder

023
J. Boers

Afdeling

SCW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het in stand houden en beheren, conform de wettelijke eisen en de wensen van de klanten,
van de zwembaden, in dienst van de doelstellingen van het gemeentelijk sportbeleid.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Wet Hygiëne veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
 Wet Veiligheid attractie- en speeltoestellen
 Wetgeving op het gebied van arbo en legionella
 Besluitvorming gemeenteraad over toekomst Oosterhoutse zwemaccommodaties
 Strategisch marketingplan 2005 – 2008 Sportbedrijf Oosterhout
 Kadernota sport en Sportieve recreatie 2004
 Breedtesportimpuls
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008
7,8

Score
2008

Tevreden over sportvoorzieningen in de
7,6
7,7
7,8
gemeente.
2. Prioriteit sport- en recreatiemogelijkheden.*
€ 4,70
€ 5,91
€ 6,00
€ 6,00
3. Kwaliteitsbeoordeling klanten
7,9
-7,9
7,9
sportaccommodaties(a.d.v. 2-jaarlijkse
enquêtes)
4. Kwaliteitsbeoordeling klanten zwembaden
7,0
-7,5
7,5
(a.d.v. 2-jaarlijkse enquêtes)
Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor
elkaar te krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
Toelichting: Door de renovaties die de afgelopen twee jaar hebben plaats gevonden op de
gemeentelijk zwembaden neemt de tevredenheid van de burgers over de gemeentelijke
zwembaden toe.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Inwoners zijn tevreden over de sportaccommodaties in de stad
Renovatie zwembaden:
- Warande is gereed. Uit de gehouden
- april 2007 Warande gereed.
klanttevredenheid onderzoek komt naar
- mei- augustus 2007: Arkendonk.
voren dat de renovatie als zeer positief
- De Blikken. In 2008 wordt renovatie
wordt ervaren door onze klanten. Door
zwembad De Blikken opgepakt.
aanloopproblemen met zowel installatie als
afdekkingen op het water is het gas
verbruik van recreatieoord de Warande
nog niet afgenomen. Het water verbruik
daarentegen is wel verminderd
- Renovatie Arkendonk is in september 2007
afgerond
- Renovatie De Blikken is in augustus 2008
afgerond.
Toelichting op de speerpunten 2008
Geen verdere toelichting op de speerpunten
Overige activiteiten
N.v.t.
Output-indicatoren
Overige indicatoren

1.

2.
3.
4.
5.

ZWEMBADEN
Aantal gemeentelijke zwembaden:
- binnen
- buiten
Aantal gemeentelijke zwembaden
Inkomsten t.o.v. directe kosten
zwembaden
Inkomsten zwembaden t.o.v. totale
kosten
Bezoekersaantallen zwembaden
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Score
2006

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

2
1

2
1

2
1

2
1

3
85%

3
--

3
54%

3
66%

38%

--

38%

31%

243.000

191.850

281.000

205.954
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
1.024
0
257
735
2.017
695
1.322

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling SO
Uren afdeling SCW-Sport
Totaal apparaatskosten

910
9.875

68
63

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
1.165
-213
0
0
635
40
606
78
2.405
-95
769
109
1.636
-204

Begroting
2008
952
0
674
684
2.310
878
1.432

61.880
622.125
684.005

Rekening 2008
Aantal Tarief
30
9.581

71
63

Totaal
2.130
603.603
605.733

Toelichting afwijking aantal uren
Er zijn minder uren gemaakt bij afdeling SCW-sport door het niet invullen van de functie
unitleider.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH53201 Zwembaden

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Onttrekking aan reserves
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de
kapitaallasten van het krediet renovatie zwembaden

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
332
V

Nr.
1

Specificatie van het resultaat
Horeca Warande: i.v.m. slechte zomer zijn er minder
bezoekers geweest, terwijl horeca betaald wordt per
bezoeker.
Er is voor een specifiek doel een tent gehuurd ( voor
sportdagen). Hier staan echter ook inkomsten
tegenover.
Aanschaf pomp Vijver (de kosten waren onvoorzien,
pomp staat achter recreatieoord de Warande en is een
knelpunt als deze niet functioneert)
Energiekosten zijn hoger dan begroot, omdat in het
begrote bedrag al rekening is gehouden met
energiebesparende maatregelen.
Kosten Gas Warande hoger dan begroot vanwege
renovatie (i.v.m. energiebesparende maatregelen).
Besparing door renovatie is echter niet optimaal door

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
10
N

2

3

4

5
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L

9

N

L

6

N

L

105

N

L

62

N
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6

7

8

9

Nr.
1

2

aanloop problemen en slechte weeromstandigheden.
Hierdoor is er ten opzichte van de begroting € 62.000
meer verbruikt.
Kosten gas binnen zwembaden (blikken). Doordat de
renovaties pas eind 2008 zijn afgerond is niet optimaal
bespaard op gasverbruik (extra kosten)
Zoals aangegeven in de 2e concernrapportage is er een
besparing op personeel derden geweest ivm slecht
weer gedurende het seizoen. De verwachting was €
40.000 over is, dit is na einde seizoen € 23.000
geworden.
Er zijn meer kosten geweest, waarvan achteraf bleek
dat die ten laste van onderhoud hadden moeten
komen.
• Tekeningen zwemvoorziening Arkendonk nav
de renovatie. (€ 5.500,-)
• Gecrashte M-net computer op de Blikken (€
2.300,-)
• Algehele stroomstoring zwembad de Blikken (€
1.400,-)
• Plaatsing nieuwe stroomgroepenkast wegens
uitval bestaande kast (Brand in de groepenkast)
(€ 1.100,=)
• Controle keerkleppen in waterleidingsysteem
zwemvoorziening Arkendonk € 2.600,-)
Volgende zaken zijn onverwachte aanpassingen aan
het kassa/reserveringssyteem die plaats hebben
gevonden in 2008
• Vervanging 2 kassa’s ivm snelheid ( € 6.000,-)
• Aanpassing software ivm voorbereiding export
kas-gegevens tbv import in Decade. € 3.200,-)
Minder inkomsten recreatieoord de Warande i.v.m.
slechte bezoeker aantallen losse verkoop (begroot
50566 bezoekers) aantal verkocht 2008 slechts 22578)
een verschil van 55%

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Er is in 2008, in de begroting, rekening gehouden met
kostenbesparingen op energie. Deze
kostenbesparingen zijn nog niet (volledig)
geëffectueerd in 2008. Dit komt doordat er
aanloopproblemen geweest en door de late realisatie
van deze maatregelen.
Hogere, onverwachte kosten i.v.m. kassa /
reserveringssysteem (vervanging kassa en aanpassing
software)
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L

15

N

L

22

V

L

22

N

B

109

N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L

182

N

L

9

N
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PROGRAMMA 13
PRODUCTONDERSTEUNING

Beleidsproducten binnen dit programma:
• BL001 Productondersteuning
• BL005 Bestuurs- en managementondersteuning
• BL007 Geo-informatie

Beleidsjaarrekening 2008
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Programma: Productondersteuning

Productondersteuning
Portefeuillehouder

001

Y. de Boer/C. Bode-Zopfi

Afdeling

SO/BCA/DIR/
RBW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het zo effectief en efficiënt mogelijk en pro-actief (intern) faciliteren van de gemeentelijke
bedrijfsvoering.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Projectplan Doorontwikkeling De Stad Centraal
 Kadernota personeelsbeleid
 Informatieplan 2004-2007 (inclusief bijbehorende informatieplanning), Geo-IT-visie
2004-2007
 Archiefwet, archiefbesluit en archiefverordening
 Visierapport KBenP van DIV naar DIM/ IPM
 Huisstijlhandboek
 Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2003 en/of de herziene nota
 Gemeentewet en invorderingswet
 Gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften, regels voor de jaarverslaggeving
 Wet op de omzetbelasting
 Meerjarenbeleidsplan en begroting Gemeente Oosterhout
 Wet FIDO
 Notitie planning- en controlcyclus
 Notitie Topstructuur
 Representatieplan “Niet op routine”
 Arbowet, Arbo besluit en Arbo regeling,Bedrijfsinterne Milieuzorg, legionella en Nen
3140
Outcome-indicatoren
Medewerkerstevredenheidsonderzoek
1.
2.
3.

Beoordeling arbeidsomstandigheden
Beoordeling van het eigen werk
Aandeel dat op het werk te maken heeft
met grote temperatuurswisselingen of
warmte/kou
4. Aandeel medewerkers dat regelmatig
(dagelijks/wekelijks) te maken heeft met
verbale agressie/intimidatie van
klanten/burgers
Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek
[KTO] 2006 door O&S
1. Ervaring met automatisering op de
werkplek
2. Ervaring met dienstverlening door ICTafdeling
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Score
2006

Score
2007

Score
2008

----

Doelstelling
2008
6,7
8,0
40%

6,7
8,0
40%

4%

--

2%

2%

6,7

--

7,0

7,0

7,0

--

7,0

7,0

6,7
8,0
40%
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3.
4.

Ervaring met AssystNet
Algemene waardering voor dienstverlening
door facilitair meldpunt

6,2
7,2

---

6,5
7,5

6,5
7,5

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Verwachtingen van klanten en prestaties van de gemeente worden transparant
gemaakt
Publiekstoegankelijke versie begroting en
Is gerealiseerd en deze producten werden ook
jaarrekening.
in 2008 opgesteld.
Prestatiemeting:
Prestatiemeting wordt doorontwikkeld binnen
de P&C producten. Belangrijke koppeling
wordt hierbij gelegd aan de servicenormen,
zodat ook hierin de burger centraal staat.
Effectdoelstelling
Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de
gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie
en producten
Basisregistratie voor adressen en
Er wordt gewerkt aan de opbouw van het
gebouwen.
referentiebestand en de pandenkaart. Recent
- De beheerorganisatie wordt
is de beschrijving van de nieuwe
ingericht.
werkprocessen gestart. Deze zullen begin
- Koppeling met de Landelijke
2009 worden vastgesteld. Er is enige
Voorziening wordt gerealiseerd
vertraging op het project als gevolg van:
- Koppelingen met de bestaande
- schaarste op de arbeidsmarkt;
software worden gerealiseerd.
- zich voordoende problemen bij de door
derden vervaardigde luchtfoto’s die
nodig zijn voor de opbouw van de
pandenkaart;
- de softwareleverancier staakt de
ontwikkeling van de BAG-applicatie, als
gevolg waarvan er een nieuw pakket
moet worden geselecteerd.
Aansluiting op de Landelijke Voorziening zal
desondanks medio 2009 plaatsvinden.
Effectdoelstelling
Gemeente Oosterhout is een aantrekkelijke werkgever
Gemeentelijke huisvesting:
De integrale visie voor de ontwikkeling van het
In 2008 wordt, op basis van drie in 2007
gebied Slotjesveld zal in de komende periode
uitgewerkte scenario’s, een keuze gemaakt worden afgerond en gepresenteerd aan het
voor de gemeentelijke huisvesting.
college.
Op basis van besluitvorming zal het
vervolgtraject 3e fase / nieuwbouw stadhuis
worden ingevuld.
Modernisering arbeidsvoorwaarden
Binnen het Georganiseerd Overleg is eind
(aanpassing regeling lokaal verlof):
2008 overeenstemming bereikt over het fiscaal
kunnen uitruilen van loonbestanddelen tegen
onbelaste vergoedingen. Ook komt er een
regeling m.b.t. korting op gemeenteproducten.
De aanpassing regeling lokaal verlof is
doorgeschoven naar 2009.
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Doelstelling
Vervanging telefooncentrale en Europese
aanbesteding telefonie:
Vervanging telefooncentrale vindt plaats in
2e kwartaal 2008.
Nieuwe contracten voor telefonie (vast,
mobiel en van vast naar mobiel) starten in
april 2008.

Resultaat
Het programma van eisen en wensen voor de
telefooncentrale is afgerond. In het laatste
kwartaal is de aanschaf van de
telefooncentrale worden opgepakt. Wel is de
vervanging van de telefooncentrale enigszins
vertraagd, omdat de gemeente Waalwijk heeft
verzocht te onderzoeken of er op dit punt
samenwerking mogelijk is. Planning is nu dat
de telefooncentrale uiterlijk de eerste helft van
2009 ingevoerd kan worden.
Aanbesteding mobiele telefonie is afgerond.
Nieuwe contract is 1 september 2008
ingegaan.

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
Transformatie DIV
Het adviesbureau KBenP heeft in april 2008 opdracht gekregen om een onderzoek uit te
voeren dat inzicht moest verschaffen in de toekomst (visie) van de eenheid DIV. De hoofdlijn
van de visie houdt in de transformatie van documentaire informatie voorziening naar
management. Dat betekent dat de eenheid DIV niet langer aanbodgericht voorziet in
informatie, maar de overgang maakt naar het managen en organiseren van informatie. De
documentstromen zullen vanuit DIM worden geregisseerd door de organisatie, waarbij
afdelingen meer en meer zelf proceseigenaar zijn van de archieven en werkstromen, hierbij
begeleid en ondersteunt door informatie’regisseurs’ van de eenheid DIM.
Zowel burgers, bestuurders en medewerkers zullen altijd en overal de beschikking hebben
over actuele, complete en juiste informatie doordat interne en externe documenten digitaal
ontsloten kunnen worden. De eenheid DIM maakt documentaire informatie organisatiebreed
en voor de burger beschikbaar via Corsa (het documentair management systeem),
mijnoverheid.nl, de fysieke loketten in de publiekshal en op internet.
Onderzoek & Statistiek
De taakgroep O&S positioneert zich als gemeentelijk kennisinstituut (gemeentebreed Centraal
Bureau voor Onderzoek & Informatieanalyse) dat producten levert op basis van betrouwbare
feiten, gedegen analyse en aansprekende concepten. Dit gebeurt aan de hand van
statistische informatie (data-analyse), monitoren (volgen in de tijd), benchmarks (meten en
vergelijken) en toekomstverkenningen (prognoses). In 2008 zijn in het kader van het
programma Sterk afspraken gemaakt met het MT over een verdere afstemming en
centralisering van bestaande onderzoeken, monitoren en benchmarks.
Ook in 2008 heeft O&S weer regelmatig de mening van de inwoners gepeild. In maart is de
(jaarlijkse) Burgerijenquête gehouden. De resultaten hiervan (o.a. de Klanttevredenheidsmonitor gemeentelijke dienstverlening en de kengetallen voor het Burgerjaarverslag en de
burgerindicatoren in de begroting) zijn nog voor de zomer beschikbaar gekomen. Ook de door
O&S speciaal ontwikkelde “CentrumScan” ten behoeve van Centrum+ is in 2008 drie keer
uitgevoerd. Verder is in 2008 gewerkt aan het samenstellen van de “Oosterhoutse
Milieuatlas”. Deze zal in het voorjaar van 2009 worden afgerond.
Net als in voorgaande jaren heeft O&S in 2008 samengewerkt met andere gemeentelijke
onderzoeksbureaus in de regio voor het doen van regionaal onderzoek in opdracht van o.a.
het SES West-Brabant. In dit kader is in 2008 de rapportage van de “Regionale
Bedrijvenenquête West-Brabant” (die eind 2007 is gehouden) gereedgekomen.
In het kader van de regionale samenwerking is in 2008 onderzocht of O&S haar diensten kan
aanbieden aan andere gemeenten. Om de meerwaarde van een eigen onderzoeksafdeling te
laten zien, is voor de gemeenten in de regio Dongemond (eenmalig) het boekje “Dongemond
in cijfers” samengesteld. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente Moerdijk
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over een mogelijke samenwerking op het terrein van Onderzoek & Statistiek. In december is
duidelijk geworden dat de gemeenteraad van Moerdijk hiermee instemt. De nadere uitwerking
en effectuering hiervan, zal in 2009 gestalte moeten krijgen.

Output-indicatoren
Overige indicatoren
1.
2.
3.

Aantal formatieplaatsen per duizend
inwoners (excl. formatie unit Equalit)
Ziekteverzuim% in relatie tot
landelijk gemiddelde
Resultaten telefonische
bereikbaarheid

4.

Beoordeling kwaliteit en
klantgerichtheid

5.

Groeipercentage inkomende post
groei 2004/2005 24,4%
Groeipercentage uitgaande post
groei 2004/2005 34,6%
Ervaring met automatisering op de
werkplek
Ervaring met dienstverlening door
ICT-afdeling
Ervaring met AssystNet
Algemene waardering voor dienstVerlening door Servicedesk
Percentage tijdige afhandeling van
post
Percentage tijdige afhandeling van
meldingen via meldpunt (binnen 3
werkdagen iets zien of horen)

6.
7.
8.
9.
10
11
12
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Score
2006

Score
2007

Score
2008

7,8

Ambitie/
prognose
2008
7,8

7,8
4,30

6,3%

5%

5,7%

Geen
onderzoek
geweest
6,9

Geen
onderzoe
k geweest
7,7

7,0

17,3%

16,1%

15%

Geen
onderzoek
geweest
Nog niet
beschikbaar
-7%

6,4%

19%

12%

-9%

6,7

--

7,0

--

7,0

--

7,0

--

6,2
7,2

---

6,5
7,5

---

100%

85%

95%

94%

94%

7,0

6,7
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Rekening
2007
6.467
20
2.715
7.645
16.847
16.847
0

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Uren afdeling SO
Uren Directie
Uren afdeling PD
Uren afdeling RBW-Afval
Uren afdeling RBW-BOR
Uren afdeling BCA
In de apparaatskosten is
ook opgenomen de kosten
voor : stagiaires;
ambtsjubilea; gratificaties
feestdagen;
werkgeversbijdrage
ziektekosten;
pensioenuitkering gewezen
bestuur
Kosten voor tractie
Totaal apparaatskosten

Begroting
2008
8.626
0
3.006
6.987
18.618
18.341
278

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
10.048
-1.423
20
-20
2.258
748
8.592
-1.605
20.919
-2.300
20.919
-2.579
0
278

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal

Rekening 2008
Aantal Tarief

66.466
14.465
6.779
1.680
937
8.002

81.070
15.123
0
1.404
787
7.474

60
109
59
52
52
60

3.987.972
1.576.685
399.961
87.360
48.724
480.120
215.408

190.604
6.986.834

71
109
59
52
52
75

Totaal

5.755.970
1.648.407
0
73.008
40.924
560.550
497.764

15.199
8.591.822

Toelichting afwijking aantal uren
Meer uren Service en Ondersteuning:
- Er is een overbezetting van 0,5 fte op de functie van algemene ondersteuning P&O
door het aantrekken van een medewerker voor Arbozaken.
- Door de samenwerking op het gebied van de salarisverwerking is er een
overbezetting (deze extra kosten worden doorberekend aan de betreffende
gemeente)
- Er zijn op het product DIV veel meer uren geschreven. De medewerkers hebben
meer productieve uren gemaakt, dan waarmee in de begroting rekening is gehouden
en doordat in 2008 de gegevens digitaal en analoog weergegeven zijn is er extra
werk verricht.
Bij het opstellen van de begroting waren de uren voor het informatiecentrum opgenomen
binnen het beheersproduct Facilitair management. In werkelijkheid zijn de uren in 2008 op
het Klant Contact Centrum geschreven. Dit valt onder het beleidsproduct Publieksdiensten.
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- In 2008 hebben er binnen Outflow 23 studenten stage gelopen (= budget outflow). Binnen
de rest van de organisatie zijn er 33 stageplaatsen ingevuld.
€ 5.000 N
- Uitgaven voor salariskosten en sociale lasten (inclusief voor non-activiteit die zijn
meegenomen in het totaal van het beheersproduct BH000 01)
€ 232.000 N
- Minder uitgaven voor ambtsjubilea
€ 8.000 V
- Minder uitgaven werkgeversbijdrage ziektekosten
€ 3.000 V
- Hogere kosten gratificaties feestdagen
€ 5.000 N
- pensioenuitkering gewezen personeel/pensioenen politieke ambtsdragers
€ 52.000 N
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH00001 Personeelsbeleid/-beheer/organisatiebel

Nr.

Nr.
1.
2.

Nr.
1.

2.

3.

4.

Nr.
1.
2.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
56
V

B
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Specificatie van het resultaat
Er zijn in 2008 voor € 292.000 aan FPU-aanspraken
uitgekeerd, deze zijn onttrokken aan de voorziening
FPU-fonds. Ten slotte heeft er naast de begrote
storting een extra storting plaatsgevonden in het FPUfonds, vanwege een toename in aanspraken op dit
fonds a.g.v. CAO-ontwikkelingen.
Er zijn in 2008 als gevolge van de doorontwikkeling low
profile ingestoken op het organiseren van centrale
opleidingen. Daarnaast zijn de centrale opleidingen
voornamelijk via interne trainers vormgegeven.
Tenslotte hebben enkele afdelingen extra claims
gelegd op het incidenteel opleidingsbudget van de
directie.
Er is in 2008 voor een bedrag van € 442.000
aanspraken gedaan op het Non-activiteitenfonds; deze
zijn onttrokken aan de betreffende voorziening. Ten
slotte heeft er een extra storting plaatsgevonden in het
non-activiteitenfonds, vanwege een toename in het
aantal aanspraken op dit fonds.
Er zijn kosten gemaakt voor de salarisverwerking en de
bijdrage in het CareerCenterFlex6 die doorberekend
worden aan andere gemeenten

L/B
L
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
292
N
292
V

L

224

N

L

50

V

L
L

442
442

N
V

L

538

N

L
B

44
44

N
V

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Extra storting FPU fonds
Extra storting non-activiteitenfonds

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L
L

224
538

Storting in reserves
N.v.t.

Onttrekking aan reserves
Onttrekking kosten opleiding Alliantiemanagement aan
reserve Doorontwikkeling Oosterhout Familiestad
Correctie onttrekking reserve Doorontwikkeling 2008
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Beheersproduct: BH00002 Automatisering en telecommunicatie
Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
60
N

Nr.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.

Specificatie van het resultaat
Systeembeheer: Door de samenwerking met de
gemeente Breda was ingeschat dat voor 2008 de
licentiekosten van het belastingenpakket voor
Oosterhout zou vervallen. Omdat 2008 een
overgangsjaar was, heeft de verantwoordelijke
organisatorische eenheid er voor gekozen om het
Oosterhoutse systeem om veiligheidsredenen nog
voor een jaar in de lucht te houden.
Doordat de vervanging van de printers in 2008 is
uitgesteld zijn er extra kosten gemaakt voor reparatie.
In de raming van 2008 ontbraken de structurele kosten
rond het BCT-systeem. Daarnaast zijn er geleidelijk
diverse kleinere systemen geïmplementeerd. Verder
zijn er extra kosten gemaakt voor het
onderhoudscontract van de printers omdat daar ook de
printers van een andere gemeente in opgenomen zijn.
Deze kosten zijn doorberekend. Zie baten.
Er zijn niet geraamde inkomsten geboekt i.v.m.
doorberekende onderhoudscontract printers aan
desbetreffende gemeente
Veder is er een doorbelasting geweest van
desbetreffend onderhoudscontract over 2007
De geraamde inkomsten voor de computerruimte zijn
niet hier verantwoord maar bij accommodatiebeheer
In 2007 heeft een evaluatieonderzoek rond het SSC
plaatsgevonden. De factuur is in 2008 betaald.
Specificatie resultaat Equalit:
Lagere kosten o.a. veroorzaakt door:
• Hogere kosten inhuur personeel doordat voor
calamiteiten duur gespecialiseerd personeel
ingehuurd moet worden en verder worden
enkele vacatures nog niet definitief ingevuld
voordat er duidelijkheid is welke
werkzaamheden een structureel karakter
krijgen. (€ 594.000)
• Lagere kapitaallasten door uitgestelde
investeringen ( - € 184.000)
• Voordeel projecten. Betreft kosten die gemaakt
moeten worden voordat een gemeente
meedoet met de samenwerking € -95.000)
• Lagere kosten voor verbindingen, onderhoud
(- € 379.000)
• Lagere kosten overhead ( - € 271.000)

L

70

N

B

60

V

B

68

V

B

10

N

L

6

N

271

V

L

Lagere inkomsten o.a. veroorzaakt door:
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•
•
•

Het niet doorgaan van de samenwerking met
de gemeente Dongen (€ 701.000)
Extra inkomsten vanuit de gemeente
Oosterhout door actualiseringen en toekenning
prijscompensatie (€ -141.000)
Hogere inkomsten vanuit overige gemeenten
met name doorberekening firewall (-€ 78.000)

B

475

N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag
V/N

Het resultaat van Equalit is voor 2008 € 204.000
negatief, omdat een aantal werkzaamheden vanuit
2007 doorgeschoven zijn. (In 2007 was er een positief
resultaat van € 362.000)

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

Beheersproduct: BH00003 Informatisering
Nr.

Storting in reserves
N..v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Specificatie van het resultaat

1.

Telecommunicatie:
Het GSM-gebruik is toegenomen. Het aantal toestellen is
eveneens gegroeid, waardoor de uitgaven hoger zijn
uitgevallen.
De technische infrastructuur heeft het afgelopen jaar
diverse reparaties ondergaan. Hier was geen bedrag voor
geraamd.
Het telefoonverkeer inzake het vaste net is toegenomen.
Naar verwachting is deze toename structureel.
De rioolaansluitingen zijn met een telefoonlijn met
gemeente verbonden. De telecommunicatiekosten zijn per
aansluiting toegenomen en daarnaast hebben er mutatie
plaatsgevonden.
Door het grote aantal toestellen is het te verzekeren bedrag
gegroeid. Eerder was hier geen bedrag voor begroot. Het
bedrag is structureel en zal dus jaarlijks terugkeren.
Statistisch onderzoek en advies:
In 2008 heeft Onderzoek & Statistiek minder
werkzaamheden ten behoeve van onderzoek hoeven uit te
besteden. Bovendien is gebruik gemaakt van betrekkelijk
goedkope vormen van externe ondersteuning (scannen en
enquêteren via internet). Ook zijn er minder schriftelijke
onderzoeksrapporten en andere publicaties verschenen,
aangezien er steeds meer gebruik wordt gemaakt van
digitale rapporten (pdf-bestanden).

2.

3.
4.

5.

6.
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L/
B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
34

N

L

6

N

L

5

N

L

8

N

L

5

N

L

11

V
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Nr.
1.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Extra kosten voor gsm gebruik

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Beheersproduct: BH00005 DIV & Repro
Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Aanschaf van een A-0 scanner i.v.m. uitval oude
scanner. Door digitalisering steeds vaker grote
documenten scannen. Een stabiele en actuele scanner
is daarbij van wezenlijk belang voor de kwaliteit van de
digitale bestanden.
Eenmalige kosten voor het visierapport over de
toekomst van DIV
Reguliere onderhoudskosten en incidentele
reparatiekosten en voor de oude archiefkasten waarvan
de draagarmen versleten waren.
Abonnement voor basisarchiefcode. Dit is een code die
van essentieel belang is voor de actuele en rechtmatige
archivering.
Diverse kosten (zoals inrichten generieke case in
Corsa) ten aanzien van functioneel beheer van Corsa.
Inhuur derden in verband met dubbele werkzaamheden
bij dynamisch archief. Digitalisering parallel aan
analoge archivering betekent veelal dubbel werk.
Daling in de aantallen uitgaande poststukken van 9%
betekent een daling in de kosten voor verzending (zie
output indicatoren) van +/- 10%. Er wordt tevens
scherper ingekocht vanaf eind 2008.
Afkoopsom reprorecht is niet begroot maar wordt wel
ten laste gebracht van budget postkamer.
Er wordt steeds meer uitgegeven aan repro (o.a. flyers)
In 2009 wordt in het kader van de basisdienstverlening
bekeken wat wel/niet behoort tot dit budget.
In 2008 is een einde gekomen aan de contractperiode
voor de afname van papier. Binnen het contract is een
minimale afname afgesproken. Omdat verbruik achter
blijft bij contractuele afnamen moest de resterende
partij worden afgenomen. Binnen het nieuwe contract is
ook een verplichte afname afgesproken. In 2009 zal
bekeken moeten worden hoe deze zich verhoudt tot het
verbruik.
De kosten voor het maken van de Oosterhoutse
tijdmachine zijn niet geboekt op 2008 terwijl de
opdracht hiervoor is gegeven in 2008. Komen derhalve
ten laste van 2009.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
14
N

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10

11
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L

31

N

L

9

N

L

4

N

L

3

N

L

30

N

L

16

V

L

2

N

L

32

N

L

13

N

L

10

V
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12

Nr.
1.
2.

Voor 2009-2011 wordt een meerjarenplan opgesteld
door het RAT die inzicht geeft in prioriteiten en
behoeften ten aanzien van de Oosterhoutse archieven.
Plannen worden opgesteld binnen de marges van
budget.

L

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten
opzichte van jaarrekening 2007
Eenmalige kosten voor het visierapport over de
toekomst van DIV
Extra uitgaven i.v.m. de digitalisering

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

13

V

Beheersproduct: BH00007 Inkoop

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Er zijn meer kosten gemaakt voor opleidingen en
materiaal BHV.
Er is een opdracht gegeven voor het opstellen van
standaard inkoopdocumenten ten behoeve
van onze nationale en Europese aanbestedingen.
Hiervoor was budget opgenomen

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
2
N

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Er zijn meer kosten gemaakt i.h.k.v. BHV en als
gevolge van de doorontwikkeling

L/B

2.

Nr.
1.

L

13

N

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Beheersproduct: BH00008 Accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Onttrekking aan reserves
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de
kapitaallasten van het krediet renovatie stadhuis

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
980
V
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Nr.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10

11

12
13

14

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Binnen het onderhoud van het stadhuis is een stelpost
opgenomen van € 150.000 voor de beheerskosten van
Brakestein. Hiervan is een gedeelte gereserveerd voor
de kapitaallasten. (Betreft in 2008 € 31.385). De
werkelijke kosten voor het onderhoud en aankleding
van Brakestein zijn geboekt bij onderhoud van
monumenten.
Onderhoud stadhuis: Er zijn extra energielasten
geweest a.g.v het gebruik van de serverruimte door
Equalit. Deze kosten worden doorberekend.
Voor de begeleiding van de interne verhuizing na de
doorontwikkeling is er een externe adviseur ingehuurd
Naar aanleiding van de doorontwikkeling zijn er extra
aanpassingen aan het gebouw.
Voor de extra uitgaven voor aanpassingen is er een
bijdrage ontvangen vanuit de reserve doorontwikkeling
voor aanpassing aan het gebouw
De beheerkosten voor het stadhuis laten een klein
voordeel zien
Er is in 2008 een onderzoek geweest naar het
strategisch vastgoedbeleid. Er was hiervoor geen apart
budget beschikbaar.
Doorberekende inkomsten aan Equalit voor het
gebruik van de serverruimte
Het gebouw Zandheuvel 49 moet langer in stand
gehouden worden dan in eerste instantie aangegeven.
De raming van de uitgaven staan geraamd bij het
onderhoud van gebouwen voor kunst en cultuur.
Het huurcontract voor Zandheuvel 49 is medio 2008
beëindigd. De raming van de opbrengsten stonden bij
onderhoud n gebouwen voor kunst en cultuur.
Onderhoud gemeentewerf: Inhuur medewerkers voor
het beheer van de gemeentewerf i.v.m. vacatureruimte
locatiebeheerder
Niet alle geplande onderhoudswerkzaamheden hoefde
te worden uitgevoerd.
Onderhoud brandweerkazernes: Als gevolg van
intensiever gebruik komen de lasten hoger uit dan
geraamd. (water,elektra) + gewijzigde premiekosten
brand/stormverzekering
Het onderhoud van de brandweerkazerne Oosterhout is
tot het minimum beperkt i.v.m. nieuwbouw. Ten tijde
van opgave raming was nieuwbouw nog onzeker.

L/B
L

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Extra uitgaven i.v.m. aanpassingen aan het stadhuis
naar aanleiding van de doorontwikkeling

L/B
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(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
150
V

L

47

N

L

13

N

L

61

N

L

67

V

L

4

V

L

16

N

B

50

V

L

5

N

B

2

V

L

18

N

L

14

V

L

6

N

L

30

V

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Beheersproduct: BH00009 Financiële ondersteuning&uitvoering

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Naast de afgesproken bijdrage aan Breda voor de
samenwerking op het gebied van belastingen zijn er
extra kosten gemaakt voor de implementatie in 2008
Er zijn kosten gemaakt voor een onderzoek naar de
nieuwe samenwerking op het gebied van belastingen
met andere gemeenten en het waterschap.
In de begroting 2008 was er geen rekening meer
gehouden met kosten die gemaakt moeten worden
voor de verwerking van de WOZ 2007
De binnengekomen bijdrage voor WOZ kosten vanuit
het ministerie van Binnenlandse zaken is doorgesluisd
naar de gemeente Breda. De inkomsten zijn
binnengekomen bij het BL belastingen.
I.v.m. de uitgebreide interne controle zijn de
accountantkosten lager dan begroot.
Er zijn kosten in rekening gebracht door de gemeente
Breda voor aanmanings- en dwangbevelkosten
Hier tegenover zijn er baten binnengekomen voor
invorderingskosten
In de begroting is geen budget meer opgenomen na de
samenwerking met Breda voor de kosten voor het
verzenden facturen incasso, kosten voor de
gerechtsdeurwaarder en kosten van Brinks voor de
afdracht contact geld
Er is een hogere dividendontvangst van de BNG i.v.m.
beter jaarresultaat
Er is in het kader van ESF subsidie voor het project
reïntegratie een balanspost afgeboekt vanuit 2006
In het kader van opleidingen hebben we ESF-subsidie
ontvangen

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
89
N

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.
10
11
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L

8

N

L

100

N

L

225

N

L

5

V

L

49

N

B

119

V

L

37

N

B

11

V

B

36

N

B

9

V
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Nr.
1.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Vanaf 2008 zijn hier de kosten opgenomen van de
samenwerking met Breda op het gebied van
belastingen

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
1.011

N

Beheersproduct: BH00012 Tractie

Nr.

Nr.

Nr.
1.

2.

3.
4.

5.

Nr.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Specificatie van het resultaat
Uitgaven voor brandstoffen ondanks budgetwijziging
overschreden door sterk gestegen prijzen van
brandstoffen en meer inzet van tractiemiddelen.
Belastingen overschreden door de sterke
tariefsverhogingen i.v.m. afschaffing van zgn.
grijskenteken en vervallen van vrijstelling voor de
overheid. Tevens aanslag BPM van een bestelauto op
deze post geboekt, omdat het krediet al is afgesloten.
Gemeentelijke verzekeringen zijn in 2008 opnieuw
aanbesteed met voor tractie gunstiger premies.
Door toegenomen draaiuren tractie hogere
onderhoudskosten. Tevens leiden verouderde
tractiemiddelen tot meer reparatiekosten, evenals
geleden schades en de noodzakelijke reparaties
daarvoor.
Inkomsten i.v.m. uitkering verzekering na schade en
terugontvangen accijns 1e halfjaar 2008

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
30
N

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Storting in reserves
N.v.t.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L

32

N

L

13

V

L

177

N

B

12

V

Beheersproduct: BH00013 Directie en management

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

Nr.
1.

Onttrekking aan reserves
Doorontwikkeling organisatie

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
161
V

Nr.

Specificatie van het resultaat
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Beheersproduct: BH00015 Facility Management

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
7
N

Nr.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

10

11

Specificatie van het resultaat
Er zijn kosten gemaakt voor de inhuur van de
bedrijfsrecherche a.g.v. een inbraak bij de financiële
administratie
Facilitaire ondersteuning: Verhuur gedeelte
stadskantoor aan CWI heeft geen doorgang gevonden.
Deze aanpassing is verwerkt in de begroting 2009.
Opgenomen taalstellende bezuiniging op materialen /
middelen als gevolg van overgang automatisering naar
Equalit is niet gehaald. Deze aanpassing is verwerkt in
de begroting 2009.
Er zijn extra kosten gemaakt voor een bedrijfsauto
i.v.m. inhuur auto voor de regionale samenwerking
P&O. Deze kosten worden doorgerekend in het
contract met de deelnemende gemeenten
Extra inhuur derden a.g.v. langdurige ziekte bij Facility.
Catering: De kosten voor de cateraar liggen hoger dan
geraamd. Dit is al jaren zo. Echter is dit nooit
geactualiseerd. In 2009 wordt de vorm van
restauratieve voorzieningen geëvalueerd. Op basis van
zal deze evaluatie zal de meest passende vorm worden
gekozen.
Korting leasekosten automaten is niet realiseren. In de
begroting 2009 is dit verwerkt.
Interne representatie Lagere uitgaven voor
relatiegeschenken en een lichte stijging voor kosten
van het kerstpakket.
Werkplekbeheer: Voor Arbovoorzieningen niet zijnde
meubilair is binnen de gemeentelijke begroting geen
raming opgenomen. Er wordt steeds vaker een verzoek
gedaan om extra hulpmiddelen aan te schaffen.
Het huidige meubilairbestand is vrij nieuw en daarmee
zijn ook de onderhouds- en vervangingskosten lager
dan begroot.
Omdat bij de doorontwikkeling veel collega’s zijn
verhuisd van werkplek zijn de pc’s schoongemaakt
Extra schoonmaak uren a.g.v. avondactiviteiten (raad,
inloop etc) die niet begroot zijn en een stijging van de
kosten van het nieuw contract
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B

50

N

B

35

N

L

2

N

L
L

3
16

N
N

B

9

N

L

2

V

L

9

N

L

13

V

L

27

N
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Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
In 2008 zijn er eenmalig extra kosten gemaakt voor
schoonmaakkosten n.a.v. de doorontwikkeling

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
27

N

Beheersproduct: BH00090 Doorbelaste concern overhead
Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.
2.

Specificatie van het resultaat
Er is minder aan concernoverhead doorbelast
Meer doorbelasting tractiekosten door hogere kosten

L/B
B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
2.423
N
261
V

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Programma: Productondersteuning

Bestuur-/managementondersteuning
Portefeuillehouder

005

Burgemeester

Afdeling

SO

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het verstrekken van informatie, advies en ondersteuning aan het bestuur en ambtelijke
organisatie op het gebied van communicatie, secretariaat, kabinet en juridische zaken. Het
stellen van kaders voor de ambtelijke organisatie op het gebied van communicatie en
juridische zaken.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Kabinetsplan “Niet op routine” (inclusief herijking 2003/2004)
 “Een nieuw geluid”, kadernota over communicatiebeleid van de gemeente Oosterhout
 Algemene wet bestuursrecht, de Verordening Adviescommissie Algemene wet
bestuursrecht gemeente Oosterhout en de Verordening klachtenregeling Oosterhout;
 Notitie “product secretariaat”
 Nota restyling drukwerk
 Werkproces besluitvorming college en raad
 Nota inspraak en interactieve beleidsvorming
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.

2.

De gemeente geeft duidelijke informatie;
- Het is gemakkelijk om aan gemeentelijke
informatie te komen:
- De gemeentelijke informatie via de lokale
kranten is goed;
- De informatie op de website van de
gemeente is goed;
- De bewonersbrieven zijn duidelijk.
Waardering gemeentelijke website

Score
2006

Score
2007

Score
2008

7,5

Doelstelling
2008
7,5

6,9

6.,5

6,7

--

--

7,5

In 2008/2009 wordt de bestaande website vernieuwd en zoveel als mogelijk aangepast aan
de wensen van de gebruikers. Naar verwachting zal door de aanpassing de waardering
toenemen.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Bestuur en organisatie zijn extern georiënteerd zodat de Oosterhoutse samenleving
optimaal wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij het bouwen aan “Oosterhout
familiestad”
Verdere professionalisering lokale omroep
In 2008 is het outputcontract geëvalueerd.
ORTS.
Besloten is de subsidieverlening te verlengen
met een half jaar. In juli 2009 vindt een nieuwe
evaluatie plaats

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
Er is in 2008 een projectleider voor de nieuwe website aangesteld. Daarbij is ook een
organisatiebrede projectorganisatie ingesteld om te komen tot vernieuwing van de
gemeentelijke (intranet)website en vervanging van het – inmiddels verouderde –
contentmanagementsysteem.
De website van Oosterhout neemt in de overheidsmonitor (onderdeel van Advies
Overheid.nl) plaats 142 in. In de categorie 50.000 -100.000 inwoners neemt Oosterhout de
20-ste plaats in. Onder meer door het verouderde contentmanagementsysteem is een
hogere plaats niet mogelijk gebleken.
De herijking van de nota inspraak en interactieve beleidsvorming is in 2008 afgerond en
wordt begin 2009 aan het college voorgelegd.
De gemeente Oosterhout is aangesloten bij het landelijk project decentrale regelgeving.
Output-indicatoren
Overige indicatoren

Score
2006

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

N.v.t.
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Rekening
2007
165
35
0
1.029
1.229
0
1.229

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Uren afdeling SO
Totaal apparaatskosten

Begroting
2008
82
100
0
992
1.174
1
1.174

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
73
9
100
0
0
0
1.279
-287
1.451
-277
0
0
1.451
-277

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal

Rekening 2008
Aantal Tarief

16.534

18.008

60

992.040
992.040

71

Totaal

1.278.568
1.278.568

Toelichting afwijking aantal uren
Meer uren SO van 1.474 uur

Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH00201 Bestuur- en managementonderst. algemeen

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
65
V

Nr.
1.

Onttrekking aan reserves
Er is in 2008 een extra financiële impuls gegeven aan
de ORTS voor de aanschaf van technische
apparatuur.(Collegebesluit maart 2008)

L/B
B

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Communicatie Oosterhout familiestad:
Het budget dat resteert stond gereserveerd voor o.m.
de productie van een multimediapresentatie. Deze
presentatie kan tijdens congressen e.d. worden
gebruikt. In het kader van 200 jaar Stad zijn ook
diverse activiteiten in deze richting ontplooid. Om
dubbelingen te voorkomen is vooralsnog afgezien van
de productie van een multimediapresentatie.
Communicatie algemeen:
Door de inzet voor reguliere werkzaamheden en
projecten resteerde er geen tijd voor deelname aan
congressen, workshops, lezingen e.d.. Hierdoor is er
sprake van onderbenutting van het beschikbare
budget.

L/B

2.
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(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
22
V

15

V
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3.

Nr.

Voorlichtingsblad:
Voor het weekblad zijn het afgelopen jaar meer
publicaties (verplichte publicaties, persberichten,
aankondigingen van inspraakbijeenkomsten, artikelen
van derden enz.) aangeleverd dan in de begroting was
voorzien. Het is vooraf moeilijk het aantal publicaties in
te schatten.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.
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7

L/B

N

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

224

Programma: Productondersteuning

Geo-informatie
Portefeuillehouder

007
Y. de Boer

Afdeling

RBW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het tegen redelijke kosten en op een efficiënte wijze beheren en aanleveren van
geografische informatie, onder andere ten behoeve van het vaststellen van de onroerend
zaak belasting, straatnaamgeving en huisnummering. De coördinatie van de aanleg van
kabels en leidingen.
Relevante beleidsdocumenten
N.v.t.
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
Effectdoelstelling
………
N.v.t.

Resultaat
WERKELIJK RESULTAAT

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
N.v.t.
Output-indicatoren
Overige indicatoren
1. Geleverde GBKN-objecten
(mutaties)
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Score
2006

Score
2007

12.648

12.638

Ambitie/
prognose
2008
12.000

Score
2008
12.686
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Rekening
2007
44
0
9
457
510
29
481

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling RBW-REA
Totaal apparaatskosten

6.230

68

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
24
7
0
0
13
0
285
139
322
145
35
5
287
141

Begroting
2008
31
0
13
424
468
40
427

423.640
423.640

Rekening 2008
Aantal Tarief
5.579

51

Totaal
284.529
284.529

Toelichting afwijking aantal uren
N.v.t.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH00401 Geo-informatie
Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B
L
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
8
V
11
N

Nr.
1.

2.

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Minder voorschotten aan de Stichting GBKN betaald
voor de werkzaamheden die zij voor ons verrichten.
Daarnaast minder in rekening gebracht bij de Stichting
GBKN voor geleverde punten.
Toename inkomsten door uitgifte van meer
vergunningmeters aan telecom bedrijven.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
In 2007 is eenmalig budget beschikbaar voor het
maken van luchtfoto’s
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B

L/B
L

6

V

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
50

V
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PROGRAMMA 14
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Beleidsproducten binnen dit programma:
• BL046 Beleggingen
• BL047 Belastingen
• BL048 Algemene uitkering
• BL049 Algemene baten en lasten
• BL050 Saldo kostenplaatsen
• BL093 Mutaties in reserves
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Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Beleggingen
Portefeuillehouder

046
J. van Brummen

Afdeling

BCA

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het in kaart brengen van de interne bespaarde rente over reserves en voorzieningen.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Wet financiering decentrale overheden (Wet FIDO)
 Treasurystatuut
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
Effectdoelstelling
N.v.t.

Resultaat
WERKELIJK RESULTAAT

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
Het betreft hier interne financieringsbronnen vanuit de bespaarde rente. Door reserves en
voorzieningen te gebruiken als intern financieringsmiddel is er sprake van een bespaarde
rente. Hierdoor is het niet nodig externe leningen aan te trekken. Deze bespaarde rente
wordt bepaald door de rekenrente (4,5%) over alle reserves en voorzieningen te berekenen.
Dit is een inkomst voor de exploitatie van € 5,9 miljoen. Deze rente wordt als volgt bestemd
binnen de begroting:
- de rente bijschrijven op het saldo van de reserve. Dit vindt plaats via het product 980
mutaties in de reserves;
- de rente structureel ten gunste brengen van de exploitatie;
- de rente blokkeren i.v.m. het vrij besteedbaar houden van de reserves. Aangezien
niet alle reserves in een jaar volledig besteed worden, kan een deel van de rente
worden ingezet in de exploitatie via een eenmalige vrijval van deze rente.
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Output-indicatoren
Overige indicatoren
1. Intern rentepercentage

Score
2006

Score
2007

4,5%

4,5%

Ambitie/
prognose
2008
4,5%

Score
2008
4,5%

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Rekening
2007
0
0
4
0
4
4.840
-4.836

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
608
0
4
0
612
5.620
-5.008

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
0
608
0
0
4
0
0
0
4
608
5.893
-273
-5.889
881

Rekening 2008
Aantal Tarief

Totaal

Afdeling
Totaal apparaatskosten

Toelichting afwijking aantal uren
N.v.t.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH91301 Bespaarde rente

Nr.
1.

Storting in reserves
Rentebijschrijving ten gunste van diverse reserves,
conform de vastgestelde nota reserves en
voorzieningen.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
1.644
N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Nr.
1.

2.

Nr.

Specificatie van het resultaat
De inkomst vanuit de bespaarde rente was in
werkelijkheid hoger dan begroot omdat de werkelijke
reservepositie per 01-01-2008 hoger is dan verwacht.
De werkelijke reservepositie, inclusief voorzieningen
bedraagt € 130,6 miljoen. Begroot was € 124,9 miljoen.
Begrotingstechnisch wordt ervoor gezorgd dat de
reserves vrij besteedbaar blijven. Een deel van de
bespaarde rente wordt geblokkeerd. In werkelijkheid
valt deze ruimte daarna geheel vrij.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Niet van toepassing, aangezien reservepositie is
gewijzigd.
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L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
273
V

B

612

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

V
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Programma: Algemene Dekkingsmiddelen

Belastingen
Portefeuillehouder

047
J. van Brummen

Afdeling

SO

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het verwerven van dekkingsmiddelen door middel van het opleggen en invorderen van
onroerende zaak belastingen, hondenbelasting en toeristenbelasting.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
 Wet waardering onroerende zaken
 Gemeentelijke verordening Onroerende-zaakbelastingen
 Gemeentelijke verordening Hondenbelasting
 Gemeentelijke verordening Toeristenbelasting
 Ministeriële regelingen
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.

Nut gemeentelijke belastingen.

Score
2006

Score
2007

4,8

4,7

Doelstelling
2008
4,7

Score
2008
4,7

Toelichting bij afwijkende doelstelling t.o.v. score:
Door middel van nog betere communicatie wordt gestreefd naar een hogere score.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Oosterhouters zijn tevreden over de hoogte van de gemeentelijke belasting i.r.t.
hetgeen dat wordt geboden
Uitvoering werkzaamheden gemeentelijke
Werkzaamheden worden uitgevoerd.
belastingen (heffingen, invordering en wet
WOZ).
Samenwerking per 1 juli 2007 operationeel. De samenwerking krijgt steeds meer gestalte.
De verzending van WOZ beschikkingen:
Beleidsnota’s worden in goed overleg
Samenwerking wordt per 1 januari 2008
voorbereid door de uitvoeringsorganisatie in
gerealiseerd.
Breda. Inmiddels worden gesprekken gevoerd
De aanslagen van het belastingjaar 2008
over een verdergaande samenwerking met het
worden in maart 2008 verzonden.
Waterschap en de gemeenten Bergen op
Zoom, Roosendaal en Etten-Leur.
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Toelichting op de speerpunten 2008
Doelstellingen van de samenwerking met de gemeente Breda op het gebied van de
uitvoering van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering
van de Wet waardering onroerende zaken, zijn:
- het realiseren van een kwalitatief goed product richting belastingplichtigen;
- het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering;
- het vergroten van de efficiency en de effectiviteit bij de uitvoering van de
belastingprocessen;
- het behoud van de gemeentelijke autonomie op het gebied van de
beleidsvraagstukken, maar het integreren van de uitvoeringsprocessen;
- het minimaliseren van de bedrijfsrisico’s.
Overige activiteiten
N.v.t.
Output-indicatoren
Score
2006

Overige indicatoren
1.

2.
3.

Tarief OZB:
eigendom woningen
eigendom niet-woningen
gebruik niet-woningen
Tarief toeristenbelasting (p.p. nacht)
Tarief hondenbelasting
eerste hond
tweede en volgende hond
kennel

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

€2,34
€3,88
€3,10
€0,60

€ 2,50
€ 4,10
€ 3,25
€ 0,62

€ 2,39
€ 3,35
€ 2,40
€ 0,61

€51,84
€103,68
€331,20

€ 53,28
€ 106,56
€ 340,32

€ 53,28
€ 106,56
€ 340,32

€ 2,41
€ 3,90
€ 3,12
€ 0,58
€ 50,40
€ 100,80
€ 322,20

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Rekening
2007
734
0
0
314
1.048
9.728
-8.681

Begroting 2008
Aantal Tarief
Bijdrage SSC belastingen
Breda
Uren afdeling PD
Totaal apparaatskosten

Beleidsjaarrekening 2008

Begroting
2008
232
0
0
759
991
10.113
-9.121

Totaal
759.167
0
759.167

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
7
225
0
0
0
0
1.157
-397
1.164
-172
9.464
649
-8.301
-821

Rekening 2008
Aantal Tarief

101

59

Totaal
1.150.645
5.959
1.156.604
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Toelichting afwijking aantal uren
N.v.t.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH92001 Belastingen

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Specificatie van het resultaat
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Programma: Algemene Dekkingsmiddelen

Algemene uitkering
Portefeuillehouder

048

J. van Brummen

Afdeling

BCA

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het in beeld brengen van de algemene middelen die het rijk beschikbaar stelt voor het doen
van autonome uitgaven.
Relevante beleidsdocumenten
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door landelijke wet- en regelgeving.

Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.
Toelichting bij afwijkende doelstelling t.o.v. score: een afwijking van de score betekent
intensivering (of extensivering) van het bestaande beleid, graag hierop een toelichting.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
Effectdoelstelling
………
N.v.t.

Resultaat
WERKELIJK RESULTAAT

Toelichting op de speerpunten 2008
De algemene uitkering in de begroting 2008 is gebaseerd op de junicirculaire 2007 en de
ramingen over ondermeer de aantallen inwoners, wooneenheden, uitkeringsgerechtigden
die op dat moment bekend waren. De werkelijke ontvangen inkomsten vallen bijna €
2.200.000 hoger uit dan begroot, hetgeen veroorzaakt wordt door de volgende zaken:
Niet voorziene ontvangsten voorgaande jaren € 107.000.
Extra gelden WMO € 407.000, te maken met indexatie van het wmo-budget en extra
gelden voor dure woningaanpassingen.
Verhoging van de uitkeringsfactor € 828.000, hetgeen te maken heeft met verhoging
van de accressen, en het principe ‘ samen trap op samen trap af’(als de overheid meer
uitgeeft dan profiteren gemeenten daar ook van).
Afwijking van de begrote woz-waarden, hetgeen een voordeel oplevert voor de
algemene uitkering van € 229.000.
Extra gelden in het kader van het amendement Tang € 133.000, betreffende
armoedebestrijding (uitkering € 50 per gezin).
Lagere uitkering behoedzaamheidsreserve en negatieve ontwikkeling uitkeringsbasis
- € 242.000.
Overige mutaties € 731.000 als gevolg van wijzigingen in aantallen en overige
beleidseffecten. Beleidseffecten hebben tot een correctie geleid van € 316.000
Beleidsjaarrekening 2008
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waaronder elektronisch kinddossier, invoeringskosten Wabo, armoedebestrijding,
maatschappelijke stages, kinderopvang, programmatisch handhaven. Gewijzigde
inzichten in de aantallen, waaronder de uitkeringsontvangsten € 390.000.

Overige activiteiten
Zie tekst bij programma 14 algemene dekkingsmiddelen
Output-indicatoren
Overige indicatoren
1.

2.

Hoogte algemene uitkering per
inwoner (vanaf 2006 is de
afschaffing van het gebruikersdeel
OZB woningen verwerkt).
Algemene uitkering t.o.v. totale
uitgaven

Score
2006

Score
2007

€ 680

--

Ambitie/
prognose
2008
776

Score
2008
813

0,28

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Rekening
2007
0
0
0
14
14
40.467
-40.453

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
0
0
0
15
15
42.298
-42.283

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling BCA
Totaal apparaatskosten

180

81

14.580
14.580

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
0
0
0
0
0
0
11
4
11
4
44.114
-1.816
-44.103
1.820

Rekening 2008
Aantal Tarief
140

75

Totaal
10.500
10.500

Toelichting afwijking aantal uren
N.v.t.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH92101 Algemene uitkering

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.
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(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.
2.

Specificatie van het resultaat
Onvoorziene ontvangsten over voorgaande jaren
Extra gelden WMO, te maken met indexatie van het
wmo-budget en extra gelden voor dure
woningaanpassingen.
Verhoging van de uitkeringsfactor, hetgeen te maken
heeft met verhoging van de accressen, en het principe ‘
samen trap op samen trap af’(als de overheid meer
uitgeeft dan profiteren gemeenten daar ook van).
Afwijking van de begrote woz-waarden, hetgeen een
voordeel oplevert voor de algemene uitkering
Extra gelden in het kader van het amendement Tang,
betreffende armoedebestrijding (uitkering € 50 per
gezin).
Effect uitkering behoedzaamheidsreserve en
ontwikkeling uitkeringsbasis 2008
Overige mutaties als gevolg van wijzigingen in
aantallen en overige beleidseffecten, waaronder
elektronisch kinddossier, invoeringskosten Wabo,
armoedebestrijding, maatschappelijke stages,
kinderopvang, programmatisch handhaven.
Tevens heeft een behoorlijke correctie plaatsgevonden
op het aantal uitkeringsontvangers.

L/B
B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
107
V
407
V

B

828

V

B

229

V

B

133

V

B

242

N

B

731

V

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

3.

4.
5.

6.
7.

Nr.
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Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Algemene baten en lasten
Portefeuillehouder

049

J. van Brummen

Afdeling

BCA

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het opnemen van (stel)posten die niet productgewijs worden verantwoord binnen de
begroting. In het kader van een gezond en evenwichtig beeld zorgdragen voor voldoende
financiële ruimte voor onvoorziene uitgaven.
Jaarlijks terugkerende stelposten zijn:
 Stelpost prijscompensatie
 Stelpost voor nieuw beleid
 Stelpost voor kapitaallasten nieuwe investeringen
Relevante beleidsdocumenten
Het betreft een te beïnvloeden gemeentelijke taak
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
Effectdoelstelling
Er zijn geen specifieke speerpunten vanuit
het MJBP

Resultaat
WERKELIJK RESULTAAT

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
Binnen dit product staat de post onvoorzien. De kern van dit beleid bestaat uit een toetsing
aan de drie O’s:
- Onvoorzien
- Onuitstelbaar
- Onvermijdbaar
De raming van deze post is vastgesteld op € 5 per inwoner, afgerond op een totaal van €
265.000.
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Output-indicatoren
Overige indicatoren
1. Bedrag onvoorzien per inwoner

Score
2006

Score
2007

€ 5,00

€ 5,00

Ambitie/
prognose
2008
€ 5,00

Score
2008
€ 5,00

De onderstaande stelposten zijn in 2008 opgenomen:
Omschrijving
Kapitaallasten
Stelpost prijscompensatie
Onvoorzien
Kosten Oud Brabant
Vrijval voorziening dubieuze
debiteuren
Vrijval voorziening beleid
oud-jong
Vrijval voorziening
oudkomers
Diverse vrijval oude
balansposten
Totale kosten

Begroot
2008
345
226
265
0
0

Wijziging

Werkelijk

Afwijking

0
-226
-175
0
0

Totaal
2008
345
0
90
0
0

0
0
0
-13
-25

345
0
90
13
25

0

0

0

-1

1

0

0

0

-42

42

0

-263

263

435

-344

779

0
836

-401

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Rekening
2007
966
-58
2
2
912
260
651

Begroting
2008
-190
0
345
280
435
0
435

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
Uren afdeling RBW-BOR
Tijd. Inzet stelpost HvC
tbv speeltoest.
Totaal apparaatskosten

0
280.000

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
-84
-105
-263
263
0
344
6
274
-341
776
201
-201
-542
977

Rekening 2008
Aantal Tarief
112

52

280.000

Totaal
5.824
0
5.824

Toelichting afwijking aantal uren
Betreft de uren die in 2008 nog gemaakt zijn in het kader van de afwikkeling van Oud
Brabant.
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Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH92201 Algemene baten en lasten
Nr.
1.

Nr.
1.
2.

3.
4.

Nr.
1.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
84
N

Onttrekking aan reserves
Onttrekking aan de reserve BCF ten gunste van de
vrije reserve
Vrijval bestemmingsreserve; WWB inkomensdeel,
nieuwe gemeentewerf, uitvoeringskosten
inlichtingenbureau, inrichting nieuwe Bouwlingstraat
Correctie reserve in plaats van voorziening
Onttrekking uit de vrije reserve voor Inhuur personeel
invoering omgevingsvergunning. Bij bestemming
jaarrekeningresultaat 2007 is hiervoor € 105.000
toegevoegd aan de vrije reserve.

L/B
B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
1.000
V

Specificatie van het resultaat
Stelpost kapitaallasten:
Dit betreft de begrote kapitaallasten over het
investeringsplan 2008. De werkelijke lasten zijn in de
jaarrekening opgenomen onder de betreffende
producten.
Stelpost prijscompensatie
In de begroting 2008 resteerde er nog een stelpost
voor het toekennen van prijscompensatie van
€ 226.000. Naar aanleiding van de 2e concernrapportage over 2007 is er voor structurele posten van
dit bedrag al € 82.000 toegekend. Hierna resteert een
saldo van € 144.000. In de 2e concernrapportage over
2008 is voor 2008 op basis van verzoeken voorgesteld
een bedrag van € 143.000 te honoreren aan
prijscompensatie. Hierna is de stelpost voor 2008 nihil.
Afwikkeling Oud Brabant:
In 2008 is een vergoeding ontvangen van verzekering
ter hoogte van € 20.000. Hiertegenover hebben nog
een beperkte kosten gestaan.
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren
Vrijval voorziening oud- jong
Vrijval voorziening oudkomers
Diverse vrijval oude balansposten

L/B
L

Storting in reserves
Bespaarde kapitaallasten als gevolg van vervroegde
afschrijvingen BBV. Destijds zijn de vervroegde
afschrijvingen ten laste van de vrije reserve gebracht.
Het voordeel voor de volgende jaren wordt in de vrije
reserve gestort.
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47

V

B
B

30
12

V
V

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
345
V

L

-

B

13

V

L
L
L
L

25
-1
-42
-263

V
V
V
V
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Nr.
1.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Stelposten veranderen jaarlijks, zodat een vergelijking
met voorgaande jaren weinig zinvol is.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Beheersproduct: BH92202 Onvoorzien
Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
90
V

Nr.
1.

Specificatie van het resultaat
Stelpost onvoorzien: Zie specificatie onderstaand

Onderstaande tabel geeft het verloop van de post onvoorzien weer:
Stand per 1 januari 2008
Toegekende posten:
- Toekenning pensioenafspraken wethouders
€ 108.000
- Elektronisch kinddossier
€ 67.055

€175.055
€ 89.945

Saldo

Nr.
1.

€ 265.000

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
Stelposten veranderen jaarlijks, zodat een vergelijking
met voorgaande jaren weinig zinvol is.
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Bedrag V/N
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Programma: Algemene Dekkingsmiddelen

Saldo kostenplaatsen
Portefeuillehouder

050

J. van Brummen

Afdeling

SO

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het inzichtelijk maken van verschillende voor- en nadelige calculatie- en
afrondingsverschillen op de organieke kostenplaatsen en op de producten 000. Het betreft
hier een puur administratieve outcome.
Relevante beleidsdocumenten
N.v.t.
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.
Toelichting bij afwijkende doelstelling t.o.v. score: een afwijking van de score betekent
intensivering (of extensivering) van het bestaande beleid, graag hierop een toelichting.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
Effectdoelstelling
………
N.v.t.

Resultaat
WERKELIJK RESULTAAT

Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
N.v.t.
Output-indicatoren
Overige indicatoren

Score
2006

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

N.v.t.
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Wat gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)

Rekening
2007
Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008

Afwijking

Rekening
2008

0
0
0
2.339
2.339
1.255
1.084

0
0
0
4.048
4.048
1.403
2.645

0
0
0
4.791
4.791
581
4.211

0
0
0
-743
-743
822
-1.565

Begroting 2008
Aantal Tarief

Totaal

Rekening 2008
Aantal Tarief

Totaal

Uren afdeling…..
Totaal apparaatskosten

Toelichting afwijking aantal uren
N.v.t.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH99001 Saldo kostenplaatsen
(bedragen * € 1.000)

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

Bedrag

V/N

(bedragen * € 1.000)

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

Bedrag

V/N

(bedragen * € 1.000)

Nr.

Specificatie van het resultaat
N.v.t.

L/B

Bedrag

V/N

(bedragen * € 1.000)

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.
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Bedrag

V/N
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Programma: Algemene dekkingsmiddelen

Mutaties in reserves
Portefeuillehouder

093

J. van Brummen

BCA

Afdeling

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het afzonderlijk zichtbaar maken van alle onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves.
Dit is conform de nieuwe voorschriften (Besluit Begroting & Verantwoording).
Hierdoor kan een resultaat bepaald worden, exclusief mutatie in de reserves.
Relevante beleidsdocumenten
 De voorschriften uit Besluit Begroting & Verantwoording.
 Nota reserves en voorzieningen gemeente Oosterhout.
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
N.v.t.

Score
2006

Score
2007

Score
2008

Doelstelling

Wat gaan we ervoor doen in 2009
Effectdoelstelling
Prestatiedoelstelling
N.v.t.

Prestaties 2008

Toelichting op de speerpunten 2009
N.v.t.
Overige activiteiten
N.v.t.
Output-indicatoren
SCORE
2007

PROGNOSE
2008

PROGNOSE
2009

N.v.t.
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Wat gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)

Rekening
2007
2.033
0
0
0
2.033
12.043
-10.010

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal lasten
Totaal baten
Saldo

Begroting
2008
1.504
0
0
0
1.504
4.949
-3.445

Rekening
2008
3.648
0
0
0
3.648
6.783
-3.136

Begroting 2008

Aantal

Tarief

Afwijking
-2.144
0
0
0
-2.144
-1.834
-310

Begroting 2009

Totaal

Aantal

Tarief

Totaal

Uren afdeling ….
Totaal apparaatskosten

Toelichting op grootste afwijking uren.
N.v.t.
Specificatie beleidsonderdelen 2009
(bedragen * € 1.000)

Nr.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Toelichting

Lasten

Onttrekkingen
Onttrekking vrije reserve i.v.m. invoering
omgevingsvergunning
Correctie reserve in plaats van voorziening
Egalisering effecten invoering BCF, onttrekking
aan de bestemmingsreserve BCF
Vrijval bestemmingsreserve WWB
inkomensdeel, nieuwe gemeentewerf,
uitvoeringskosten inlichtingenbureau, inrichting
nieuwe Bouwlingstraat
Stortingen
Rentebijschrijving reserves
Bespaarde kapitaallasten a.g.v. vervroegde
afschrijvingen i.k.v. BBV. Zijn destijds aan de
vrije reserve onttrokken, komen nu jaarlijks ten
gunste van de reserve (eindigt in 2009).

Baten

Saldo
12

30
1.000
47

1.644
84

Totaal
Belangrijke mutaties
(bedragen * € 1.000)

Nr.
1.

Mutaties
Niet van toepassing aangezien het
merendeel van de stortingen en
onttrekkingen jaarlijks veranderen
qua inhoud en omvang.
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BIJZONDER PROGRAMMA
Centrum+

Beleidsproducten binnen dit programma:
• BL054 Vitale en attractieve binnenstad
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Bijzonder programma: Centrum+

Centrum+
Portefeuillehouder

054
J. Boers

Afdeling

Directie

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
Het verder verbeteren van de kwaliteit van de binnenstad en het voeren van de regie op de
vitale en attractieve binnenstad door de ambtelijke aansturing hiervoor op één punt samen te
brengen.
Relevante beleidsdocumenten
- Actieprogramma Centrum+
In december 2006 heeft het college het Actieprogramma Centrum+ vastgesteld. Dit
actieprogramma is opgesteld in samenwerking met alle betrokken partijen en alle betrokken
partijen hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan.

Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008
-

Score
2008

Waarderingscijfer omgeving
7,1
7,3
7,3
Waarderingscijfer leefbaarheid
7,2
7,3
7,2
Waarderingscijfer openbaar groen
6,4
6,2
6,4
Waarderingscijfer schoon
6,5
6,7
6,6
Waarderingscijfer criminaliteit
6,2
6,6
6,5
Waarderingscijfer verkeersveiligheid
6,2
6,4
6,4
Gemiddelde waardering bewoners
6,5
6,7
6,6
Gemiddelde waardering
6,6
6,7
6,7
ondernemers
9. Gemiddelde waardering bezoekers
7,0
6,9
6,9
De centrumscan wordt periodiek, een aantal keren per jaar, gehouden onder bewoners
van, ondernemers in en bezoekers van het centrum. De eerste scan is gehouden in
september 2006. De score van 2007 is gebaseerd op de centrumscan van januari en mei.
De score van 2008 is gebaseerd op de scan van januari 2008.
•

Doelstelling: het streven is het waarderingscijfer van de eerste centrumscan
(gemiddeld net onder een zeven), in 2010 gemiddeld op een acht te hebben. Na
besluitvorming over het Actieplan Stadshart in het eerste kwartaal van 2009, kan
vervolgens in 2009 door alle partijen uitvoering aan het plan worden gegeven en
daadwerkelijk werk worden gemaakt van een duurzame ontwikkeling en
kwaliteitsverbetering van het hart van de stad.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers
Het streven is om het waarderingscijfer van Het waarderingscijfer voor het centrum blijft
de eerste centrumscan (gemiddeld net
ook in 2008 schommelen. Het Actieplan
onder een zeven), in 2010 gemiddeld op
Stadshart zal een verdere kwaliteitsimpuls
een acht te hebben.
moeten opleveren.
Optimaal benutten externe expertise.
Het actieprogramma Centrum+ zoals dat in
2006 is opgesteld wordt in samenspraak met
in- en externe partijen verder uitgevoerd.
Monitoring:
Monitoring en schouwen vindt nog steeds
Om de vier maanden worden de wijzingen
plaats en de resultaten zijn de basis voor
die in de waardering optreden gemeten.
sturing.
Effectdoelstelling
Binnenstad vormt het maatschappelijke, culturele en economische hart van
Oosterhout familiestad
Uitvoering Actieprogramma Centrum+
In 2008 heeft uitvoering van het
actieprogramma Centrum+ plaatsgevonden
met gerichte acties zoals graffitiaanpak en
extra schoonmaken, ondersteuning van de
ijsbaan. Kauwgomverwijdering start pas in
2009 i.v.m. de benodigde tijd voor
aanbesteding.
Er lopen tal van kleine interventies waarbij de
stadscoach allianties tot stand brengt tussen
organisatie en burgers/ondernemingen.
Daar waar de alliantiemanager als
verbindende schakel zich terug kan trekken
gebeurt dat. Past in het sterven de organisatie
zich beter extern te laten oriënteren.
Uitvoering totaalaanpak Klappeijstraat:
Het uitgaansgebied blijft extra aandacht
vragen. Het onderzoek naar het
In het kader van deze totaalaanpak wordt
uitgaansgebied is een goede basis voor een
eind 2007 dan wel in het eerste kwartaal
horecabeleidsplan en investering in de
van 2008 gestart met een pilot
samenwerking van de betrokken partners.
cameratoezicht in het uitgaansgebied.
Cameratoezicht is inmiddels operationeel
Implementeren nieuw evenementenbeleid
Voor de gezamenlijke database voor
evenementen is door de VVV en Uitpunt een
samenwerkingsovereenkomst gesloten. De
database is operationeel.
De benoemde evenementencoördinator is
druk bezig het evenementenbeleid handen en
voeten te geven. De evenementencoördinator
zal naast het coördineren van de
vergunningen voor evenementen,
beleidsregels formuleren voor evenementen
en onderzoekt momenteel de belastbaarheid
van potentiële locaties voor evenementen.
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Overige activiteiten
Nieuw beleid in 2008 was het ondersteunen van het initiatief van de ijsbaan op de Heuvel.
Tevens is besloten dat in 2008 en 2009 € 25.000,00 bijgedragen wordt aan het Actieplan
Stadshart.
In 2008 is de ambtelijke kerngroep Stadshart geformeerd en is het Actieplan Stadshart
opgesteld en door de gemeenteraad vastgesteld. Daarnaast zijn alle voorbereidingen
getroffen om van start te kunnen gaan met het participatieproces begin 2009.
Output-indicatoren
Score
2006

Overige indicatoren
1.

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

10% minder meldingen/aangiftes
t.o.v. gemiddelde periode 2002 t/m
2005

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Rekening
2007
157
0
0
54
211
0
211

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
1 fte Alliantiemanager
Uren afdeling STO
Totaal apparaatskosten

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
124
1
31
-31
0
0
11
44
166
14
0
0
166
14

Begroting
2008
125
0
0
55
180
0
180

54.876
0
54.876

Rekening 2008
Aantal Tarief
140

76

Totaal
10.640
10.640

Toelichting afwijking aantal uren
Zie toelichting resultaat.

Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH14003 Stelp bijz prog vitale en attr binnenstad

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.
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L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.
1.
2.

Specificatie van het resultaat
Minder kosten benodigd voor communicatie
In 2008 zijn er geen kosten geweest voor onderzoek en
enquetes. Er is alleen gemeten via de centrumscan en
die kosten vallen buiten het budget van Centrum+. De
noodzaak tot ander onderzoek ontbrak in 2008.
Het onderdeel evenementen is overschreden vanwege
de niet geraamde exploitatiebijdrage aan de ijsbaan op
de Heuvel.
De verwijdering van de kauwgomaanpak start pas in
2009. Hiervoor waren in 2008 wel gelden gereserveerd.
Eind 2008 is het cameratoezicht operationeel geworden
waardoor de jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten
pas in 2009 gaan plaatsvinden.
Er is een outputcontract met de VVV afgesloten voor
realisatie extra activiteiten in het centrum.
Conform collegebesluit Actieplan Stadshart heeft
Centrum+ een bedrag van € 25.000 bijgedragen aan
het Stadshart.
Kosten alliantiemanager: vanwege externe inhuur
alliantiemanager zijn de kosten hoger dan begroot
Overig: verder zijn er een aantal kosten lager
uitgevallen zoals schoonmaken op zondag,
graffittiverwijdering en inhuur advies. Hier staan de
kosten van de masten tegenover.

L/B
L
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
13
V
10
V

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.
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L

11

N

L

17

V

L

20

V

L

10

N

L

25

N

L

52

N

L

7

V

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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BIJZONDER PROGRAMMA
Jong

Beleidsproducten binnen dit programma:
• BL055 Jong
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Bijzonder programma: Jong

Bijzonder programma Jong
Portefeuillehouder

055

C. Bode

Afdeling

Directie

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
De algemene doelstelling van dit bijzondere programma luidt: “Het waar mogelijk versterken
van de aantrekkelijkheid van Oosterhout voor jongere categorieën inwoners. Dat is nodig
om tegenwicht te bieden aan de ‘autonome’ vergrijzing die Oosterhout de komende jaren
doormaakt. Wil Oosterhout zich ook in de toekomst verzekerd weten van een evenwichtige
bevolkingssamenstelling, dan is het van belang deze jonge mensen aan Oosterhout te
binden”.
Hieruit zijn verschillende effectdoelstelling gedestilleerd, namelijk:
Externe effectdoelstelling
- Het programma Jong heeft tot doel om Oosterhout aantrekkelijker te maken voor
jongeren en ouders met kinderen. Om de stad ‘jong’ en vitaal te houden is het immers
van belang dat ook jonge inwoners zich er thuis voelen. Ze moeten er kunnen wonen,
werken en recreëren. Wezenlijk aspect aan het programma is dat de jonge inwoners
zelf aan mogen geven wat ze in dat opzicht belangrijk vinden.
- Een aantal projecten in de stad moet in 2008 leiden tot een beter klimaat voor jonge
inwoners. De projecten hebben betrekking op wonen, werken, studeren en recreatieve
activiteiten
Interne effectdoelstelling
De gemeentelijke organisatie gaat beter luisteren naar wat de jonge inwoners willen. Samen
met die jonge inwoners gaat de gemeente werken aan de uitvoering van een aantal concrete
wensen, waarbij de gemeente vooral faciliterend zal optreden. Samenwerking tussen de
verschillende afdelingen van het gemeentehuis is hier onontbeerlijk omdat de wensen van
burgers zich nooit tot één beleidsterrein zullen beperken.
Relevante beleidsdocumenten
MJBP 2006-2010
In het MJBP is aangekondigd om naast de programma’s Samenleving en Binnenstad een
derde programma Jong te gaan ontwikkelen.

Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
Resultaat
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
WERKELIJK RESULTAAT
Effectdoelstelling
Het programma Jong heeft tot doel om Oosterhout aantrekkelijker te maken voor
jongeren en ouders met kinderen. Om de stad ‘jong’ en vitaal te houden is het immers
van belang dat ook jonge inwoners zich er thuis voelen. Ze moeten er kunnen wonen,
werken en recreëren. Wezenlijk aspect aan het programma is dat de jonge inwoners
zelf aan mogen geven wat ze in dat opzicht belangrijk vinden
Consultatie van jonge inwonersgroepen en Via het programma Jong komen we vaak in
ze betrekken bij de lokale politiek is een
aanraking met (groepen) jongeren. Uit deze
continu proces.
contacten wordt het programma gevoed.
Enkele voorbeelden uit de afgelopen periode
zijn: gastlessen op ’t Frencken en Florijn
(mbo), actie voor Serious Request, organisatie
Challenge Day op ’t Florijn, Lezersjury
Theek5.
Jongerenwebsite
De website is inmiddels actief en wordt in de
loop van 2009 verder gevuld met nuttige
informatie en infotainment.
Jongerendocumentaire:
De opnamen van de jongeren zijn in volle
In 2007 en 2008 worden groepen
gang. De première is gepland in april 2009.
Oosterhoutse jongeren benaderd met de
vraag om mee te werken aan een tvdocumentaire.
Effectdoelstelling
Een aantal projecten in de stad moet in 2007 leiden tot een beter klimaat voor jonge
inwoners. De projecten hebben betrekking op wonen, werken, studeren en recreatieve
activiteiten
Streven naar een vestiging mbo/hbo:
Het mbo-onderwijs aan de Mathildastraat is
onder de naam studentenbedrijf Flash in
augustus 2008 van start gegaan met circa 80
leerlingen. De studenten hebben hun weg
naar de Oosterhoutse instellingen en bedrijven
inmiddels gevonden.
Zapbudgetten
In 2008 zijn twaalf zapbudgetten verstrekt voor
een totaalbedrag van circa 9000 euro. De
activiteiten die werden georganiseerd
varieerden sterk. Enkele voorbeelden zijn:
themafeesten in Outflow, religiedaten, een
Marokkaans voetbaltoernooi, graffiti in
fietstunneltje, en een bijeenkomst voor
gehandicapte jongeren.
Zomer- en winteractiviteiten:
In het kader van de zomeractiviteiten op de
Markt konden jongeren weer twee keer
abseilen van de Sint Jantoren. Mede dankzij
een aantal andere survivalachtige activiteiten
konden wekelijks honderden kinderen worden
verwelkomd. In de kerstvakantie lag er een
ijsbaan op de Heuvel die bijna twintigduizend
bezoekers trok.
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Doelstelling

Resultaat
In 2008 namen veertien straten deel aan de
straatspeeldag, een nieuw record. Van de
gemeente Oosterhout kregen alle kinderen
een ijsje.
Ook in 2008 hebben verschillende gesprekken
plaatsgevonden tussen het gemeentebestuur
en potentiële initiatiefnemers voor een
discotheek of vergelijkbare voorziening. In
verband met de kredietcrisis ligt het niet voor
de hand dat deze gesprekken tot snel
resultaat leiden.
Zie programma 7. Het programma Jong
onderneemt vooral activiteiten die de
woningmarkt voor starters transparanter
maken. In 2008 werd onder de naam
Houseparty een startersmarkt gehouden in
Outflow. Het volgende project is een
startersmagazine met alle relevante informatie
voor de doelgroep.
(zie programma Jeugd)

Straatspeeldag

Discotheek

Starterwoningen

Centrum Jeugd en Gezin
Toelichting op de speerpunten 2008
N.v.t.
Overige activiteiten
N.v.t.
Output-indicatoren

Score
2006

Overige indicatoren

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Rekening
2007
69
9
0
0
78
0
78

Begroting
2008
100
0
0
78
178
0
178

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
1 fte Alliantiemanager
Totaal apparaatskosten

Beleidsjaarrekening 2008

78.394
78.394

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
165
-65
17
-17
0
0
0
78
181
-3
10
-10
171
7

Rekening 2008
Aantal Tarief

Totaal
0
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Toelichting afwijking aantal uren
N.v.t.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH63004 Stelpost bijz programma Jong

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Specificatie van het resultaat
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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BIJZONDER PROGRAMMA
SAMENLEVING

Beleidsproducten binnen dit programma:
• BL056 Samenleving
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Bijzonder programma: Samenleving

Bijzonder programma Samenleving
Portefeuillehouder

J. van Brummen

056
Afdeling

SCW

Wat willen we bereiken?
Algemene doelstelling
De kwaliteit van Oosterhout wordt niet alleen bepaald door de fysieke voorzieningen
(woningen, bedrijven, wegen, overige voorzieningen) in de stad; ook de manier waarop de
samenleving zelf functioneert, draagt daaraan in hoge mate. Het college staat voor een
samenleving waaraan iedere Oosterhouter (volwaardig) kan deelnemen en waarin
tegelijkertijd (groepen van) burgers ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen.
Relevante beleidsdocumenten
MJBP 2006-2010: In het MJBP is aangekondigd om naast de programma’s Jong en
Binnenstad een derde programma Samenleving te gaan ontwikkelen. In het 3e kwartaal
2007 wordt de vertreknotitie “Oosterhout is van iedereen” vastgesteld, met daarin het plan
van aanpak.

Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006

Score
2007

Doelstelling
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Doelstelling
DOELSTELLING/BEOOGD RESULTAAT
Effectdoelstelling
………
N.v.t.

Resultaat
WERKELIJK RESULTAAT

Toelichting op de speerpunten 2008
In de loop van 2008 is de focus van het programma Samenleving, met de benoeming van
een nieuwe alliantiemanager, aanzienlijk gewijzigd. Om die reden is er niet voor gekozen
terug te blikken op de in de begroting 2008 opgenomen prestatiedoelstellingen. Het college
heeft de ambities in september 2008 vastgelegd in een nieuw programma Samenleving, dat
drie elementen kent:
• het inrichten van de Ide(e)ale Fabriek, een platform dat bedoeld is om nieuwe
initiatieven vanuit de Oosterhoutse samenleving te begeleiden en tot wasdom te
brengen;
• het oprichten, in samenwerking met maatschappelijke organisaties en het lokale
bedrijfsleven, van een platform Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hier
komen vraag en aanbod van bedrijfsleven en samenleving samen, bijvoorbeeld in de
vorm van een beursvloer;
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•

binnen de lijnafdelingen van de gemeentelijke organisatie komen tot een werkwijze
waarbij verzoeken vanuit de samenleving op één centrale plek binnenkomen en
worden afgehandeld.

Het vierde kwartaal van 2008 heeft vervolgens vooral in het teken gestaan van de
voorbereiding van zowel de Ide(e)ale Fabriek als het platform Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen. De verwachting is dat beide initiatieven in april 2009 ook daadwerkelijk tot
uitvoering komen.
Overige activiteiten
N.v.t.
Output-indicatoren
Score
2006

Overige indicatoren

Score
2007

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008

N.v.t.

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Rekening
2007
0
0
0
0
0
0
0

Leveringen derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Totaal Lasten
Totaal Baten
Saldo

Begroting
2008
25
0
0
29
54
0
54

Begroting 2008
Aantal Tarief
Totaal
0,33 fte Allantiemanager
Totaal apparaatskosten

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Afwijking
2008
34
-9
0
0
0
0
0
29
34
20
0
0
34
20

Rekening 2008
Aantal Tarief

29.115
29.115

Totaal
0

Toelichting afwijking aantal uren
N.v.t.
Specificatie per beheersproduct
Beheersproduct: BH14004 Stelpost bjiz programma Samenleving

Nr.

Storting in reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N

Nr.

Onttrekking aan reserves
N.v.t.

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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Nr.
1.

Nr.

Specificatie van het resultaat
Programma is daadwerkelijk pas aan het einde van het
jaar van start gegaan.

Toelichting belangrijkste afwijkingen ten opzichte
van jaarrekening 2007
N.v.t.
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L/B
L

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
22
V

L/B

(bedragen * € 1.000)
Bedrag V/N
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