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1. Inleiding
Een stevig fundament voor de toekomst
De nu voorliggende begroting vormt als het ware het sluitstuk van een bewogen bestuursperiode.
Een bestuursperiode waarin wij hebben geïnvesteerd in voorzieningen in de stad, terwijl er
tegelijkertijd de opgave lag en ligt om de gemeente financieel op orde te houden. In de inleiding op
onze begroting voor 2013, die niet voor niets de titel “de paradox van spaarzaamheid en ambitie”
heeft meegekregen, zijn wij al uitgebreid op deze dubbele opgave ingegaan.
Bij het opstellen van deze begroting is onze ambitie vooral geweest om Oosterhout goed verzorgd
achter te laten, niet in de laatste plaats in financiële zin. Het is ten slotte niet voor niets de laatste
begroting van het college in zijn huidige samenstelling. We hebben een zo stevig mogelijk
(financieel) fundament gelegd, zonder verrassingen en ongedekte cheques. Het zal immers al lastig
genoeg worden om inkomsten en uitgaven structureel in evenwicht te houden. Daarin zullen college
èn raad hun verantwoordelijkheid moeten nemen; terugkijkend op het samenspel tussen raad en
college van de afgelopen bestuursperiode, hebben wij alle vertrouwen dat die noodzaak door alle
partijen wordt gevoeld.
Er komen namelijk in algemene zin nogal wat financiële risico’s op de gemeente af. Die risico’s zijn
verschillend van aard en fors van omvang. Als gevolg van de drie grote decentralisaties (jeugdzorg,
Awbz en Participatiewet) wordt de uitkering uit het Gemeentefonds met de helft verhoogd. Dat zegt
iets over de omvang van de nieuwe taken waarmee wij te maken krijgen. Die taak wordt nog eens
extra gecompliceerd; van ons wordt immers gevraagd op deze beleidsterreinen in de toekomst
dezelfde productie te leveren als rijk en provincie nu, maar dan wel tegen minder geld. En dat terwijl
wij eigenlijk nog steeds niet goed weten wat er nu precies van ons verwacht wordt en hoe groot
onze beleidsvrijheid wordt om het beschikbare geld naar eigen inzicht te besteden.
Daarnaast blijft ook de gemeente Oosterhout de komende jaren de financiële gevolgen ondervinden
van de economische crisis. In de eerste plaats omdat de ombuigingen waarvoor het kabinet kiest,
rechtstreeks doorwerken in de uitkeringen aan de gemeenten. Nu hebben raad en college de
afgelopen jaren daarop al voorgesorteerd via de ombuigingsoperatie Stofkam, maar ook in de
komende bestuursperiode zullen we nog voor zo’n € 3 miljoen structureel aan ombuigingen moeten
vinden. Dat het financieel beeld over 2014 en 2015 als gevolg van het ingezette beleid nog redelijk
rooskleurig lijkt, mag niet verhullen dat er voor de jaren daarna nog aanzienlijke opgaven wachten.
De economische crisis vertaalt zich ook in een oplopend aantal mensen zonder baan. Die trend is
ook in onze gemeente te zien. Wij zien het als een van onze belangrijkste opgaven om die mensen
weer zo snel mogelijk aan een betaalde baan te krijgen. Dat doen we door werkgevers actief te
benaderen (bijvoorbeeld via werkgeversaanpak, sollicitatiecafé), maar ook door gebruik te maken
van het enige middel dat de lokale overheid heeft om de economie direct te stimuleren: door te
investeren in de stad en in de kerkdorpen.
Natuurlijk beseffen wij dat de financiële positie van onze gemeente in hoge mate afhankelijk is van
ontwikkelingen buiten onze gemeente- en zelfs landgrenzen. De economische crisis wordt niet
opgelost aan het Slotjesveld. Maar wij zijn wel gehouden die maatregelen te nemen die onze
gemeente zonder al te veel averij door deze financieel en economische tijden kunnen loodsen.
Vandaar dus: een stevig fundament voor de toekomst.
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Oosterhout, september 2013
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT,

, burgemeester,

, secretaris.
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Leeswijzer
Samenstelling college

Samenvattend beeld
Begroting 2014-2017

Het tweede hoofdstuk geeft de samenstelling van
het college en de bijbehorende portefeuilleverdeling
aan.

In hoofdstuk 3 is op hoofdlijnen het financiële beeld
uit de begroting geschetst.

Programmabegroting

Hoofdstuk 4 bevat de 14 programma’s. Ieder
programma omvat een beschrijving van de
algemene doelstelling, de relevante
beleidsdocumenten, de accenten uit het
collegeakkoord en uit een beschrijving van de
prestaties die worden gerealiseerd.
Daarnaast worden de meerjarig beschikbare
middelen in beeld gebracht bij ieder programma.

Paragrafen

De paragrafen geven gebundeld informatie over
bepaalde thema’s, die anders te gefragmenteerd
aan de orde zouden komen. Deze informatie wordt
voor zowel bestuurders als toezichthouders van
belang geacht om de financiële positie van de
gemeente te kunnen beoordelen. Een achttal
paragrafen is verplicht voorgeschreven door het
BBV, namelijk Lokale heffingen,
Weerstandsvermogen, Onderhoud
kapitaalgoederen, Treasury (financiering),
Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, Grondbeleid
en het EMU saldo. De paragrafen subsidieverlening
en inkoop zijn aanvullend opgenomen.

Financiële begroting

In hoofdstuk 6 is de financiële begroting
opgenomen, waarin een uitgebreide financiële
toelichting opgenomen omtrent de verschillen
tussen de begroting 2014 en 2013.

Bijlagen

In de bijlagen is een aantal cijfermatige overzichten
opgenomen. Als laatste bijlage is een
afkortingenlijst opgenomen.

2. Samenstelling College
van Burgemeester &
Wethouders
mr. drs. S.W. Th. Huisman, Burgemeester
Portefeuille:
• Integrale veiligheid (inclusief openbare
orde, brandweerzorg)
• Algemeen bestuurlijke en strategische
coördinatie
• Juridische zaken
• Handhaving
• Horeca
• Communicatie
• Burgerparticipatie
• Regio West Brabant

J.W.M. Peters, Wethouder
Portefeuille:
• Middelen (financiën, personeel en
organisatie, ICT, facilitaire zaken)
• Grondzaken
• Nutsbedrijven
• Natuur, Milieu & Afval
• Coördinatie regionale samenwerking
• Dienstverlening

C.P.W. Bode-Zopfi, Wethouder
Portefeuille:
• Onderwijs
• Cultuur (incl. monumenten en archeologie)
• Evenementenbeleid
• Jeugdbeleid en jeugdzorg
• Wonen
• Detailhandel en middenstand
• Inburgering

drs. M. Janse- Witte, Wethouder
Portefeuille:
• Woonomgeving (incl. beheer en
onderhoud, buurtbeheer en
speelvoorzieningen)
• Maatschappelijke Zorg (incl. ouderenbeleid
en volksgezondheid)
• Sociale zekerheid
• Sport

mr. M.P.C. Willemsen, Wethouder
Portefeuille:
• Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke
ordening
• Verkeer en Mobiliteit
• Economische zaken (incl. agrarische
zaken)
• Toerisme en Recreatie

3. Samenvattend beeld begroting 2014- 2017
3.1 Kaders en uitgangspunten
De begroting 2014 en de meerjarenramingen 2015-2017 zijn opgesteld conform de kaders uit het
coalitieakkoord 2010-2014. De belangrijkste kaders luiden:
1. Uitvoering van het coalitieakkoord 2010-2014 is leidend;
2. Er blijft stevig ingezet worden op de realisatie van woningbouwprojecten;
3. Uitgangspunt is en blijft een structureel sluitende begroting, dat wil zeggen dat de jaarlijkse
uitgaven en de jaarlijkse inkomsten in evenwicht zijn. Uitgangspunt voor de begroting is dat
het jaar 2014 qua kosten en opbrengsten in evenwicht moet zijn. Voor de jaren erna zijn
tekorten aanvaardbaar, mits deze voldoende via nog uit te werken ombuigingsopdrachten in
evenwicht gebracht kunnen worden.
4. Conform het coalitieakkoord wil het college ombuigen met visie. Dit betekent dat het college
niet alleen kiest voor de verdelende rechtvaardigheid van de kaasschaaf. Evenmin wil het
college de botte bijl hanteren zonder oog te hebben voor het effect dat de ombuigingen
hebben op de samenleving.
5. Alertheid op de gevolgen van de veranderingen in de economische omgeving, inclusief
risicoanalyses, en de bereidheid om daar adequaat op in te spelen en op te reageren.
6. Geen ruimte voor extra financiële middelen voor nieuw beleid in 2014. Nieuwe speerpunten
zullen uitgewerkt moeten worden binnen het principe “oud voor-nieuw”. Deze extra
financiële middelen betekenen dan een verhoging van de ombuigingstaakstelling.
7. Kwetsbare doelgroepen worden zoveel mogelijk ontzien in deze economische
omstandigheden;
8. Diverse voorzieningen worden taakstellend binnen bestaande budgetten gerealiseerd. Dit
zijn zogenaamde “gesloten” financiële systemen. Dit geldt naast de heffingen ook voor het
product parkeren (via het parkeerfonds).
9. De tarieven voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn gebaseerd op een kostendekkend
niveau;
10. De OZB wordt alleen aangepast met de inflatiecorrectie;
11. Aan doelen waarvoor de gemeente van het rijk een doeluitkering ontvangt, wordt niet meer
uitgegeven dan het bedrag van de doeluitkering.
12. Indirecte subsidies worden zoveel mogelijk beperkt;
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3.2 Resultaat begroting 2014- 2017
De begroting 2014 sluit met een saldo van € 674.000. In het meerjaren beeld sluit het jaar 2015 met
een tekort van € 208.000. Voor de jaren erna is een oplopend tekort van ruim € 2,7 miljoen in 2017
zichtbaar.
De begroting 2014-2017 geeft het volgende beeld:
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal programma’s
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Rekening
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

137.260
138.055
795
3.658
7.473
4.610

149.082
141.646
-7.436
1.220
8.717
62

142.015
142.136
122
3.781
4.333
674

141.108
141.548
441
3.839
3.191
-208

133.475
131.750
-1.724
3.962
3.664
-2.022

135.855
133.443
-2.413
3.924
3.556
-2.780

voordeel

voordeel

voordeel

nadeel

nadeel

Nadeel

Een analyse van de ontwikkeling van het saldo in 2014 ten opzichte van de begroting 2013 is
opgenomen in hoofdstuk 9 Financiële begroting.

3.3. Buffers en belangrijke risico’s in de begroting
In deze onzekere tijden gekoppeld aan het nog realiseren van diverse financiële taakstellingen in het
van belang om in de begroting voldoende buffers te hebben. In de begroting 2014 zijn de volgende
buffers aanwezig om eventuele tegenvallers op te vangen:
Bedragen * € 1.000
2014
2015
2016
2017
Stelpost ombuigingen
171
371
471
521
Stelpost onvoorzien
270
270
270
270
Totaal
441
641
741
791
Binnen operatie Stofkam is rekening gehouden met een stelpost als buffer. Deze buffer is
noodzakelijk om eventuele tegenvallers, die gedurende de uitwerking van de voorstellen optreden
op te vangen. Uitgangspunt bij tegenvallers is dat deze als eerste opgevangen moeten worden
binnen hetzelfde product(groep). Wanneer dit ongewenste gevolgen heeft, kan pas aanspraak
gemaakt worden op de stelpost.
Naast het risico omtrent het daadwerkelijk realiseren van ombuigingen, is er sprake van andere
risico’s. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf weerstandsvermogen.
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3.4 Operatie Stofkam in de begroting 2014
In deze paragraaf is aangegeven welke ombuigingen binnen de begroting 2014 zijn opgenomen.
De basis voor de ombuigingsoperatie is gelegd in operatie Stofkam (vastgesteld november 2010).
Bij de behandeling van de perspectiefnota 2014 is dit kader bijgesteld en is uitgegaan van de
volgende financiële taakstelling (2012-2016):
Exploitatieresultaat
Saldo ontwikkelingen
Stelpost buffer ombuigingen
Totale minimale taakstelling

Begroting
2013
5.741
500
6.241

Begroting
2014
7.745
171
7.916

Begroting
2015
10.403
371
10.774

Begroting
2016
11.214
471
11.685

Begroting
2017
11.780
521
12.301

Voor de ombuigingsoperatie is uitgegaan van een taakstelling ter hoogte van circa € 3,3 miljoen in
2011, oplopend tot € 12,3 miljoen in 2017. Deze ombuigingen zijn niet alleen nodig ter dekking van
de verwachte financiële tekorten, maar ook om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen (“klaar zijn
voor de toekomst”).
In de perspectiefnota 2014 zijn de belangrijkste onzekerheden en risico’s geschetst in de totale
financiën van de gemeente. Vanwege de druk op het meerjarenperspectief is het nodig geweest om
het financiële kader waarin € 9,6 miljoen aan ombuigingen stond opgenomen, op te hogen naar €
12,3 miljoen (ultimo 2017). In de begroting 2014 is, conform de lijn uit de perspectiefnota 2014 voor
circa € 2,3 miljoen aan ombuigingen gerealiseerd.
Hiermee is het mogelijk om te komen tot een sluitende begroting. Hierbij wordt opgemerkt dat voor
de jaren erna (2016 en 2017) rekening moet worden gehouden met aanvullende bezuinigen. Het
meerjarenperspectief van de begroting staat namelijk onder druk. Hierop hebben natuurlijk diverse
ontwikkelingen invloed, zoals de mate van economische groei, de gevolgen van de drie transities
e.d. De verwachting is dan ook reëel dat wel vastgehouden moet worden aan het kader van € 12,3
miljoen.
De totale ombuigingen (inclusief de ombuigingen uit de perspectiefnota 2014) geven het volgende
beeld:
Ombuigingen samenvattend per categorie
Ombuigingen Programmakosten
Ombuigingen subsidies
Ombuigingen Gemeenschappelijke Regelingen
Ombuigingen personeel
Totaal
Ten gunste van parkeerfonds
Ten gunste van afvalstoffenheffing
Ten gunste van rioolheffing
Netto effect
Taakstelling Stofkam
Nog te realiseren

Jaar
2014
7.836
477
171
1.115
9.599
-173
-1.004
-789
7.633
7.916
283

Jaar
2015
8.949
494
195
1.350
10.988
-173
-1.004
-789
9.022
10.774
1.752

Jaar
2016
9.256
494
195
1.350
11.295
-173
-1.004
-789
9.329
11.685
2.356

Jaar
2017
9.262
494
195
1.350
11.301
-173
-1.004
-789
9.335
12.301
2.966

Conclusie hieruit is dat de ombuigingen in de begroting 2014 aansluiten bij het financiële kader uit
operatie Stofkam. Meerjarig is nog een taakstelling van ruim € 2,9 miljoen te realiseren.
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Het volgende beeld geeft schematisch de voortgang van operatie Stofkam in 2014 weer:
Beoogde ombuiging 2014
(in € 1.000)

7.916

gesplitst in:
Programma's
Subsidies
Personeel
Gemeenschappelijke regelingen

5.893
544
1.115
364

Saldoverbetering door bezuinigingen
(in € 1.000)
Saldo ingeboekt in 2014
ten gunste van tarieven
Saldo

9.599
-1.966
7.633

Beoogde ombuiging 2014

7.916

Verschil

Programma's
(in € 1.000)

Beoogd
Ingeboekt
Tgv heffingen

-283

Subsidies
(in € 1.000)

5.893
7.836
-1.966

Beoogd
Ingeboekt

544
477

Gemeenschappelijke
regelingen
(in € 1.000)

Personeel
(in € 1.000)

Beoogd
Ingeboekt

Beoogd
Ingeboekt

364
171

1.115
1115

Bezuiniging ingeboekt 2014 Programma's
( in € 1.000)
Milieu & Afval
2.314

Maatschappelijke Zorg
1.013

Woonomgeving
932

Raad
46

College/
Dienstverl
46

Gemeente Oosterhout

Alg.
financien
775

Prog. van de Stad
529

Veilig Verkeer & Mobiliteit
357
325

Bouwen
en Wonen
202

Werk
& Inkomen
327

Programmabegroting 2014

Onderwijs
, Jeugd en
Voorschool
215

Sport
207

Productondersteuning
55
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Wanneer de ombuigingen per programma worden afgezet ontstaat het volgende beeld:
Programma's

Ombuigingsbedrag 2014
(* 1.000)

Aandeel
Ombuiging als
programma in
% van
de totale
programmaombuiging
kosten 2014*
Raad
46
7,0%
0,6%
College/ Dienstverlening
91
4,5%
1,2%
Woonomgeving
932
20,7%
11,9%
Veilig
357
12,1%
4,6%
Verkeer & Mobiliteit
325
31,1%
4,1%
Milieu & Afval
2.314
64,7%
29,5%
Bouwen en Wonen
217
1,7%
2,8%
Werk & Inkomen
383
1,5%
4,9%
Programmering van de Stad
529
11,9%
6,8%
Onderwijs, Jeugd en Voorschool
292
3,7%
6,2%
Maatschappelijke Zorg
1.013
8,1%
12,9%
Sport
207
8,8%
2,6%
Productondersteuning
262
3,4%
3,3%
Algemene dekkingsmiddelen
868
21,3%
11,1%
TOTAAL
7.836
100%
* ombuigingen per programma worden afgezet in percentage ten opzichte van de totale begrote
kosten 2014 per programma (exclusief interne uren en kapitaallasten).
De grafiek laat zien dat er tot nu toe procentueel vooral omgebogen is binnen de programma’s:
Woonomgeving;
Verkeer & Mobiliteit;
Natuur, Milieu & Afval (met name gekoppeld aan heffingen);
Algemene dekkingsmiddelen.
Voor een nadere toelichting omtrent de ombuigingen per programma wordt verwezen naar de
bijlage.

Openstaande uitwerkingopdrachten
In de begroting 2014 zijn nog uitwerkingsopdrachten opgenomen. Deze uitwerkingsopdrachten zijn
benodigd om ook in meerjarenperspectief een sluitende begroting te bereiken. Deze
uitwerkingsopdrachten staan toegelicht in paragraaf 6.6. Ombuigingen.

Noodzakelijke stelpost risico’s ombuigingen
Binnen operatie Stofkam is rekening gehouden met een stelpost als buffer. Deze buffer is
noodzakelijk om eventuele tegenvallers, die gedurende de uitwerking van de voorstellen optreden
op te vangen. Uitgangspunt bij tegenvallers is dat deze als eerste opgevangen moeten worden
binnen hetzelfde product(groep). Wanneer dit ongewenste gevolgen heeft, kan pas aanspraak
gemaakt worden op de stelpost.
In de begroting 2014 is de volgende stelpost beschikbaar.

Stelpost buffer ombuigingen

Gemeente Oosterhout

2014
171.000

2015
371.000
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2016
471.000

2017
521.000
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4. Programmabegroting
In dit hoofdstuk presenteren we aan de hand van 14 vaste programma’s (13 beleidsprogramma’s en
1 financieel georiënteerd programma) het programmaplan van de gemeente Oosterhout.
Onderstaand geven wij de resultaten weer per programma voor de jaren 2014-2017:
Exploitatie
Bestuur/ Gemeenteraad
Bestuur/ College & Dienstverlening
Woonomgeving
Veilig
Verkeer & Mobiliteit
Natuur, Milieu & Afval
Bouwen en Wonen
Werk & Inkomen
Programmering van de Stad
Onderwijs, Jeugd & Voorschool
Maatschappelijke Zorg
Sport
Productondersteuning
Algemene dekkingsmiddelen
Subtotaal programma's
Stortingen in reserves
Onttrekking aan reserves
Totaal resultaat

Rekening
2012

1.160
5.027
12.112
4.484
1.024
-219
3.465
8.593
4.632
6.078
13.718
4.928
18
-65.815
795
3.658
7.473
4.610

Begroting
2013

Begroting
2014

1.128
5.396
15.456
4.937
1.340
490
2.494
8.411
5.086
6.589
14.426
4.880
425
-63.621
-7.436
1.220
8.717
62

1.174
5.188
10.593
4.932
912
502
1.873
7.465
5.172
7.157
13.466
5.468
1.236
-65.260
122
3.781
4.333
674

Begroting
2015

Begroting Begroting
2016
2017

1.154
4.261
10.260
5.068
803
553
1.564
7.321
4.725
6.151
13.333
5.213
1.228
-62.076
441
3.839
3.191
-208

1.151
3.975
10.161
5.044
695
510
1.534
7.835
5.444
6.045
13.307
5.802
1.228
-61.008
-1.724
3.962
3.664
-2.022

1.149
4.017
10.050
5.019
615
484
1.518
7.910
5.419
5.797
13.250
5.646
1.228
-59.690
-2.413
3.924
3.556
-2.780

In elk programma zijn drie kaderstellende kernvragen (W-vragen) uitgewerkt:
Wat willen we bereiken?:
Geformuleerd in de volgende onderdelen:
Algemene doelstelling
Effectdoelstellingen
Outcome- indicatoren
Wat gaan we daarvoor doen?:
Geformuleerd in de volgende onderdelen:
Prestatiedoelstellingen en prestaties (gekoppeld aan effectdoelstellingen)
Prestatie indicatoren
Wat mag het kosten?:
Geformuleerd in de volgende onderdelen:
Kosten en Opbrengsten
Specificatie saldo naar beleidsonderdelen
Belangrijke mutaties
(de toelichting van deze mutaties is opgenomen onder de financiële begroting)
Binnen de financiële toelichting wordt een aantal afkortingen gebruikt, namelijk:
V= Voordelig
N= Nadelig
B= Baten
L= Lasten
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Programma’s
17

Bestuur / Gemeenteraad

21

Bestuur / College & Dienstverlening

27

Woonomgeving

33

Veilig

38

Verkeer & Mobiliteit

43

Natuur, Milieu & Afval

49

Bouwen & Wonen

55

Werk & Inkomen

63

Programmering van de Stad

71

Onderwijs, Jeugd & Voorschool

79

Maatschappelijke zorg

89

Sport

95

Productondersteuning

101

Algemene dekkingsmiddelen

Programma 1
Bestuur & Gemeenteraad
Portefeuillehouder: S.W.Th. Huisman

Gemeente Oosterhout

Programma 1

Bestuur & Gemeenteraad

Wat willen we bereiken?
De gemeenteraad stelt de kaders voor het gemeentelijk beleid en controleert het College van B&W
op de uitvoering hiervan. Daarnaast vervult de gemeenteraad de volksvertegenwoordigende rol".
Dat alles moet leiden tot een goed functionerend besluitvormingsproces waarmee de gemeenteraad
inhoud geeft aan zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.

Effect

Activiteit

Wat gaat het
kosten in 2014
(x1000)

Kosten van de
gemeenteraad

De raad als
volksvertegenwoordiger stelt
de kaders en controleert
deze

Lasten
Baten
Saldo

604
0
604

Griffie

Terzijde staan van de raad
en verzorgen communicatie
tussen burger en raad

Lasten
Baten
Saldo

536
0
536

Rekenkamer

Doelmatigheid,
rechtmatigheid en
doeltreffendheid van
gevoerd bestuur

Lasten
Baten
Saldo

33
0
33

Lasten
Baten
Saldo

1.174
0
1.174

Totaal Programma

Gemeente Oosterhout
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Programma 1

Bestuur & Gemeenteraad

Algemene doelstelling
De gemeenteraad stelt de kaders voor het gemeentelijk
beleid en controleert het College van B&W op de uitvoering
hiervan. Daarnaast vervult de gemeenteraad de
“volksvertegenwoordigende rol". Dat alles moet leiden tot
een modern en goed functionerend democratisch proces in
Oosterhout, waarin de gemeenteraad een kaderstellende,
controlerende en volksvertegenwoordigende taak heeft.

Wat gaan we ervoor doen?
De kaderstellende rol van de raad komt het meest duidelijk naar voor tijdens de
raadsvergaderingen. Dat geldt zeker bij de behandeling van de perspectiefnota en de begroting.
Er zijn in beginsel 10 raadsvergaderingen gepland, maar het kan zijn dat er ontwikkelingen zijn
die er toe leiden dat er extra raadsvergaderingen gepland moeten worden.
Als voorbereiding op de raadsvergadering vinden er informatiebijeenkomsten plaats om de raad
te voorzien van die informatie die nodig is voor een goede besluitvorming. Soms gaat de raad
daarvoor ook op werkbezoek. Jaarlijks vinden er 20 informatiebijeenkomsten en/of
werkbezoeken plaats.
Voor zijn controlerende rol staan de raad diverse instrumenten ter beschikking. Zo kan men zich
laten infomeren door de accountant of de accountant opdracht geven bepaalde onderwerpen
nader te onderzoeken in het kader van de jaarrekening. In de raad is een auditcommissie
ingesteld welke het voorbereidend werk ten behoeve van de controlerende rol van de raad
uitvoert. Ook de Rekenkamer is een instrument dat de raad kan gebruiken bij zijn controlerende
werk.
Om de communicatie tussen burger en raad te optimaliseren is het project Gast van de Raad
geïntroduceerd. Om de andere raadsvergadering nodigt de raad 10 burgers uit. Die krijgen dan
uitleg over de onderwerpen die de raad die avond behandelt, de wijze van besluitvorming en de
regels die gelden tijdens de vergadering.

Wat gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Gemeente Oosterhout

Rekening
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

1.160
0
1.160
0
0
1.160

1.128
0
1.128
0
0
1.128

1.174
0
1.174
0
0
1.174

1.154
0
1.154
0
0
1.154

1.151
0
1.151
0
0
1.151

1.149
0
1.149
0
0
1.149
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Onderscheid kostensoorten
(bedragen * € 1.000)
Levering derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overheadkosten
Saldo

75
33
0
855
210
1.174

Specificatie mutatie in reserves 2014
(bedragen * € 1.000)
Bedrag

Omschrijving
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
N.v.t.

Belangrijke mutaties
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.5. Actualiseringen.
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Programma 2
Bestuur, College en Dienstverlening
Portefeuillehouder: S.W.Th. Huisman, J.W.M. Peters

Programma 2

Bestuur/ College en Dienstverlening

Wat willen we bereiken?
De gemeente Oosterhout kenmerkt zich door een daadkrachtig bestuur van de stad, een goed contact
tussen burgers en bestuur en een verdere verbetering van de dienstverlening.

Effect

Activiteit

Wat gaat het
kosten in 2014
(x1000))

Beleidsprioriteiten

College

Het betalen van salarissen
en wachtgelden aan
(voormalig) leden van het
college van B&W

Lasten
Baten
Saldo

965
0
965

*

Bestuurs- en
managementondersteuning

Zorgen voor adequate
advisering en secretariële
ondersteuning van het
bestuur

Lasten
Baten
Saldo

2.013
3
2.011

*

Intergemeentelijke
samenwerking

Het leveren van bijdragen
aan samenwerkingsverbanden

Lasten
Baten
Saldo

417
0
417

*

Publieksdiensten
& Klant Contact
Centrum

Gemeentelijke diensten en
producten op een excellente
manier aan de burgers,
bedrijven en instellingen
aanbieden

Lasten
Baten
Saldo

2.567
937
1.630

Dienstverlening

Procesoptimalisatie om
effectiviteit en efficiency van
de organisatie te verbeteren

Lasten
Baten
Saldo

670
589
82

Lasten
Baten
Saldo

6.717
1.528
5.188

Totaal Programma

Gemeenteraadsverkiezingen
en verkiezingen Europees
parlement

Uitvoeren projecten
businesscase

* Voor deze beleidsonderdelen zijn in 2014 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd.
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Programma 2

Bestuur/ College en Dienstverlening

Accenten uit het politiek akkoord
Digitaliseren van de bestuurlijke stukkenstroom
rondom college- en raadsvergaderingen en de
communicatie met burgers en organisaties.
Het belang (nut en noodzaak) van samenwerken
tussen gemeenten wordt onderkend door de
coalitie. Samenwerken om gezamenlijk te sturen op
één strategische agenda in West-Brabant die moet
leiden tot een versterkte positie van West-Brabant
– en daarmee Oosterhout – in (inter)nationaal
perspectief is nodig. Echter zij ziet ook de gevaren
van een onvoldoende te controleren
onoverzichtelijke brij van naar omvang, verzorgingsgebied en onderwerp zeer uiteenlopende
verbanden waardoor veel gemeenschapsgeld verloren gaat en strategische mogelijkheden onbenut
blijven.
Regionale samenwerking moet leiden tot efficiencyvoordelen en daarmee, zeker op termijn, lagere
kosten. Samenwerkingsinitiatieven zoals het Regio West Brabant zullen een minimale
kostenreductie van tien procent moeten realiseren. De verbonden partijen moeten een financiële
inspanning leveren die overeenkomt met de opgave waarvoor ook gemeenten zich geplaatst zien.
De nota verbonden partijen zal strakker en scherper worden getoetst om deze doelen te kunnen
realiseren. De al in de vorige bestuursperiode ingezette focus op samenwerking binnen de
Amerstreek (Geertruidenberg, Drimmelen) blijft om meerdere strategische redenen onverkort
gehandhaafd.

Kaderstellende beleidsnota’s
College
Nota voorzieningen politieke ambtsdragers
Nota representatiebeleid gemeente Oosterhout
Verordening onderscheidingen gemeente Oosterhout 2012
Dienstverlening
Businesscase dienstverlening (begroting 2012)

Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
Behandeling aan de telefoon
Snelheid inhoudelijke afdoening brief
Wachttijd balies in de publiekshal
Behandeling in het stadhuis
Dienstverlening door de gemeente.
De huidige dagopenstelling van de balies in de publiekshal zijn
voldoende.
De huidige avondopenstelling van de balies in de publiekshal is
voldoende.
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Score
2011
7,1
5,8
6,7
8,0
6,9
7,8

Score
2012
7,3
6,7
6,3
8,2
6,8
7,3

Score
2013
7,3
6,7
6,8
8,1
6,9
7,3

8,7

8,6

8,4
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Wat gaan we ervoor doen?
Programma 2 Bestuur, College & Dienstverlening
Publieksdiensten & Klant Contact Centrum
Gemeentelijke diensten en producten op een excellente manier aan de burgers, bedrijven en
instellingen aanbieden
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Verkiezingen
In 2014 zijn er twee verkiezingen. In maart vinden de
Gemeenteraadsverkiezingen plaats. In mei zijn de
Europees Parlementsverkiezingen. De organisatie van
deze verkiezingen wordt projectmatig opgepakt binnen
de gemeentelijke organisatie.
Dienstverlening
Procesoptimalisatie (LEAN) van primaire en ondersteunende processen teneinde zowel de
dienstverlening als de effectiviteit en efficiency van de organisatie te verbeteren. Het inrichten en
implementeren van het zaakgericht werken maakt hier onderdeel van uit.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Onder meer gericht op de volgende onderdelen van de
Onder de noemer 'businesscase
organisatie:
dienstverlening' zijn de individuele
administratieve
processen, bestuurs- en
klantprocessen geoptimaliseerd (sociale
directiesecretariaat, bestuurlijke besluitvorming,
zaken, burgerzaken, WMO, Wabo). In de
processen ‘openbare ruimte’ en veiligheidsproces.
eerste helft van 2013 is onderzocht welke
andere processen binnen de organisatie op
een zelfde manier LEAN, digitaal en
zaakgericht kunnen worden gemaakt. De
processen in de rechterkolom zijn daarvoor
in het vizier en worden in 2013/2014
uitgevoerd.
Intergemeentelijke samenwerking
Door samen te werken met andere gemeenten wil de gemeente Oosterhout waar mogelijk een
impuls geven aan de dienstverlening, efficiencyvoordelen en het bieden van een oplossing voor
grensoverstijgende beleidsvraagstukken.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Voor 2014 staan de volgende onderwerpen In 2013 is in West-Brabant een proces gestart om te
komen tot een slankere en flexibelere samenwerking,
hoog op de agenda:
die vooral gericht moet zijn op de voornaamste
• Afronden van de herstructurering
strategische dossiers. Dit proces wordt in 2014
van de samenwerking binnen
afgerond. Daarnaast zal ook verder worden gewerkt
West-Brabant.
aan de positionering van de Dongemond (Amerstreek
• Intensiveren van de inhoudelijke
en Land van Heusden en Altena) binnen deze
samenwerking tussen Breda,
samenwerking.
De intensivering van de inhoudelijke samenwerking
Oosterhout en Etten-Leur.
tussen Breda, Oosterhout en Etten-Leur zal vooral
• Verder uitlijnen van de ambtelijke
plaatsvinden op de dossiers binnen ruimtelijke
samenwerking tussen de
ordening en economie.
Amerstreekgemeenten (met name
De de samenwerking op bedrijfsvoeringsniveau tussen
op bedrijfsvoeringsaspecten).
de Amerstreekgemeenten (Drimmelen, Oosterhout,
Geertruidenberg) krijgt gestalte conform de
aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van K+V. Dit
betekent dat de inhoud van de opgaven leidend is en
steeds per opgave zal worden bezien of samenwerking
meerwaarde biedt.
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Voorzieningen
Wat gaan we ervoor doen:
Vanuit het belang van een goed
voorzieningenniveau voor de stad, wordt
de Brede Aanpak Voorzieningen in 2014
gecontinueerd.

Toelichting:
Binnen de Brede Aanpak Voorzieningen zal het accent
in 2014 met name liggen op het verbeteren van de
aantrekkelijkheid van het Oosterhoutse
kernwinkelgebied. Hoewel de eerste
verantwoordelijkheid hiervoor bij de
binnenstadsondernemers ligt, is er ook een
faciliterende weggelegd voor de gemeente. Die krijgt
hier onder andere vorm door de inzet van de
programmamanager Voorzieningen.

Output-indicatoren
Overige indicatoren
Aantal elektronisch beschikbare
producten /diensten
Afhandelingtermijnen klachten
Aantal klantcontacten
• Balie
• Digitaal
Afhandeltijd aanvragen digitaal loket
Wachttijd balie max. 10 minuten
Wachttijd balie max. 20 minuten

Score
2012

Prognose
2013

Prognose
2014

21

40

40

Max. 6
weken

Max. 6
weken

Max. 6
weken

41.463
1.642
3 werkdg
53%
79%

50.000
2.700
3 werkdg
70%
90%

38.500
2.000
3 werkdg
70%
90%

Wat gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie

Rekening
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

6.013
986
5.027
0
508
4.519

6.717
1.321
5.396
0
916
4.479

6.717
1.528
5.188
589
768
5.009

6.046
1.785
4.261
845
450
4.656

5.760
1.785
3.975
845
85
4.735

5.802
1.785
4.017
845
61
4.801

Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Onderscheid kostensoorten
(bedragen * € 1.000)
Levering derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overheadkosten

Gemeente Oosterhout

886
599
254
3.291
1.687
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6.717

Saldo

Specificatie mutatie in reserves 2014
(bedragen * € 1.000)
Bedrag

Omschrijving
Storting in reserves
Bestemmingsreserve dienstverlening: dienstverlening
Onttrekking aan reserves
Bestemmingsreserve dienstverlening: dienstverlening
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van de dienstverlening

589
643
125

Belangrijke mutaties
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.5. Actualiseringen.
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100

Programma 3
Woonomgeving
Portefeuillehouders: M. Janse-Witte, M.P.C. Willemsen

Programma 3

Woonomgeving

Wat willen we bereiken?
Het koesteren van de leefbaarheid van Oosterhout door het streven naar schone, hele en veilige
buurten waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren. Bewoners willen veilig
en rustig wonen in een goed verzorgde, groene omgeving. Bedrijven vragen om kwaliteit in
winkelcentra en op bedrijfsterreinen. Het bereiken van deze doelstelling is een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers.
Effect

Activiteit

Wat gaat het
kosten in 2014
(x1.000)

Beleidsprioriteiten

Buurt- en wijkbeheer

Het in samenwerking met
bewoners vergroten van de
betrokkenheid van bewoners bij
hun leefomgeving

Lasten
Baten
Saldo

371
0
371

Continueren buurtbeheer

Speelvoorzieningen

Het aanbieden van gevarieerde en
veilige speelvoorzieningen met als
doel dat kinderen en jeugd zich
sociaal en fysiek kunnen
ontwikkelen en ontspannen

Lasten
Baten
Saldo

423
0
423

Uitvoeren beheer en
onderhoud

Openbaar groen

Het zorgen voor een aantrekkelijke
en overzichtelijke, groene
leefomgeving en het bieden van
recreatieve gebruiksmogelijkheden

Lasten
Baten
Saldo

3.707
117
3.590

Uitvoeren beheer en
onderhoud

Wegen

Een duurzame ontwikkeling en
instandhouding van wegen, paden
en pleinen voor een veilige en
comfortabele bereikbaarheid van
woningen en voorzieningen.

Lasten
Baten
Saldo

5.656
768
4.888

Uitvoeren beheer en
onderhoud

Openbare verlichting

Een duurzame ontwikkeling en
instandhouding van openbare
verlichting voor een veilige en
comfortabele bereikbaarheid van
woningen en voorzieningen.

Lasten
Baten
Saldo

1.131
0
1.131

Uitvoeren beheer en
onderhoud

Gladheidbestrijding

Het waarborgen van de
verkeersveiligheid en bereikbaarheid op de belangrijkste
wegen en fietspaden, tijdens
winterse omstandigheden met zo
min mogelijke belasting van het
milieu

Lasten
Baten
Saldo

198
8
190

Binnen
consignatiedienst
uitvoeren van
gladheidbestrijding.

Lasten 11.485
Baten
893
Saldo
10.593
* Voor deze beleidsonderdelen zijn in 2014 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd.

Totaal Programma
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Programma 3

Woonomgeving

Accenten uit het politiek akkoord
Aandacht voor herstructurering Prioriteitsbuurten;
Aanhouden onderhoudsniveau B uit het
beeldkwaliteitplan voor de gehele stad. Waar
verantwoord, het onderhoudsniveau van openbaar
groen terugbrengen naar niveau C.
Uitvoering geven aan de integrale
dorpsontwikkelplannen (i-DOP’s) voor de drie
kerkdorpen (mede afhankelijk bereidheid van de
provincie om subsidie te verstrekken voor uitvoering
hiervan).
Buurtbeheer richt zich niet alleen op de fysieke inrichting van de openbare ruimte, maar ook op
de sociale cohesie in buurt, wijk of kerkdorp en vanuit die gedachte is buurtbeheer in de eerste
plaats een aangelegenheid voor buurtbewoners zelf. De gemeente faciliteert.
Kaderstellende beleidsnota’s
Buurt- en wijkbeheer
Evaluatie buurtbeheer juli 2011
Beleid en beheer Openbaar groen
Momumentale bomenbeleid;
Richtlijn bomencompensatie;
Honden uitloopplaatsen beleid;
Groenstructuurplan;
Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte;
Rapport PRIObuurten;
Beleid en beheer Wegen
Masterplan Fiets;
Mobiliteitsplan;
Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte;
Rapport PRIO-buurten;
Beheer en onderhoud openbare verlichting
Beleidsplan Veilige Elektrotechnische Bedrijfsvoering;
Beleidsplan Openbare Verlichting;
Bestrijding van gladheid
Gladheidsbestrijdingsplan
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Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
Waardering groenvoorzieningen in de woonbuurt.
Waarderen onderhoud groen in de woonbuurt
Waardering schoonhouden van de woonbuurt
Waardering onderhoud wegen en fietspaden in de woonbuurt
Waardering straatverlichting in de woonbuurt

Score
2011
7,6

Score
2012
7,6

Score
2013
7,4

6,9
7,0
6,7
7,9

6,8
6,8
6,7
7,8

6,9
6,9
6,8
7,9

Wat gaan we ervoor doen?
Programma 3 Woonomgeving
Buurt- en wijkbeheer
Het in samenwerking met bewoners vergroten van de betrokkenheid van bewoners bij hun
leefomgeving.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Door het inzetten van buurtcoördinatoren
De buurtcoördinatoren zijn de ogen en oren van het
de verbinding tot stand brengen tussen
gemeentelijk apparaat in de buurten. Met het geluid
buurt en gemeente.
vanuit de buurten geven ze input voor de verschillende
beleids- en beheerplannen. Daarnaast vormen de
buurtcoördinatoren een klankbord voor
buurtverenigingen in het verbeteren van de
leefomgeving.
Speelvoorzieningen
Het aanbieden van gevarieerde en veilige speelvoorzieningen met als doel dat kinderen en jeugd
zich sociaal en fysiek kunnen ontwikkelen en ontspannen.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
1
2
Het uitvoeren van beheer en onderhoud .
Met het afronden van het project Buiten Spelen zijn de
openbare speelvoorzieningen op een kwalitatief en
kwantitatief niveau dat aanpassingen aan
speelvoorzieningen kunnen worden opgepakt binnen
het reguliere beheer en onderhoud.
Openbaar groen
Het zorgen voor een aantrekkelijke en overzichtelijke, groene leefomgeving en het bieden van
recreatieve gebruiksmogelijkheden.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Het uitvoeren van beheer en onderhoud.
Binnen de huidige onderhoudsstrategie, PLICHT
variant, wordt ingezet op het handhaven van de
technische kwaliteit van het openbaar groen. Het
dagelijks onderhoud vindt plaats aan de hand van de
vastgestelde beeldniveaus.
Wegen
Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van wegen en paden en de openbare verlichting voor
1

Onder beheer wordt verstaan het proces waarin continu geïnventariseerd wordt (weet wat je hebt); geïnspecteerd wordt
(weet wat het schadebeeld is); beheermaatregelen worden bepaald (weet wat je moet doen); geprioriteerd en
geprogrammeerd wordt.
2
Het uitvoeren van fysieke onderhoudswerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden in verschillende contractvormen op
de markt gezet.
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een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Het uitvoeren van beheer en onderhoud.
Het groot, klein en dagelijks onderhoud vindt plaats
binnen de huidige onderhoudsstrategie. Daar waar
stedelijke ontwikkelingen en onderhoud te combineren
zijn, wordt werk met werk gemaakt.
Openbare verlichting
Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van openbare verlichting voor een veilige en
comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Het uitvoeren van beheer en onderhoud.
Al het onderhoud wordt binnen het Jaarprogramma
Openbare Ruimte integraal uitgevoerd. De
onderhoudsstrategie is gericht op het uitvoeren van
strikt noodzakelijk onderhoud.
Gladheidbestrijding
Het waarborgen van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid op de belangrijkste Oosterhoutse
wegen en fietspaden, tijdens winterse omstandigheden met zo min mogelijke belasting van het milieu
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Binnen consignatiedienst uitvoeren van
- Gladheidbestrijding is in beginsel preventief
gladheidbestrijding.
- De prioriteit van de te strooien wegen en fietspaden
is vastgelegd in het strooiplan
- De strooiroute is afhankelijk van de aard van de
gladheid
Output-indicatoren
Overige indicatoren
Aantal klachten en meldingen openbare ruimte
- product wegen
- product openbaar groen
- product speelvoorzieningen
Aantal speelvoorzieningen
Gemiddelde actietijd gladheidbestrijding
Aantal buurtbeheerprojecten
Aantal aandachtsbuurten
Aantal buurtpreventieprojecten
Aantal wijkteams
Aantal buurtoverleggen
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Score
2012

Prognose
2013

Prognose
2014

2.718
1.414
75
120
2¾ uur
8
0
4
3
12

3.000
2.000
50
136
3 uur
10
0
3
3
15

2.800
1.500
30
130
3
8
0
3
3
15
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Wat gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie

Rekening
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

12.757
645
12.112
50
2.279
9.883

16.220
764
15.456
0
4.542
10.914

11.485
893
10.593
0
88
10.505

11.132
872
10.260
0
16
10.244

11.037
876
10.161
0
16
10.145

10.923
873
10.050
0
16
10.035

Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Onderscheid kostensoorten
(bedragen * € 1.000)
Levering derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overheadkosten
Saldo

4.487
12
2.716
2.656
1.615
11.485

Specificatie mutatie in reserves 2014
(bedragen * € 1.000)
Omschrijving
Bedrag
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van de realisatie kade
16
Vijf Eiken
Vrije reserve: Natuurbuffer de Hannebroeck
71

Belangrijke mutaties
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.5. Actualiseringen.
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Programma 4
Veilig
Portefeuillehouder: S.W.Th. Huisman

Programma 4

Veilig

Wat willen we bereiken?
Het handhaven van de openbare orde en het borgen van de veiligheid in de stad. Veiligheid- en de
beleving daarvan- is een essentiële basisvoorwaarde voor het functioneren van stad en
samenleving. Het leveren van een bijdrage aan een goed geordende, veilige, rustige en
aantrekkelijke openbare ruimte.

Effect

Activiteit

Wat gaat het
kosten in 2014
(x1000)

Beleidsprioriteiten

Integrale
Veiligheid

Bestrijding onveiligheid

Lasten
Baten
Saldo

871
0
871

Vergunningverlening
openb.orde en
veiligheid

Via integraal
programmatisch
handhaven te komen tot
een effectieve en
efficiënte inzet van
middelen, met als doel de
naleving van de wet en
regelgeving op het vlak
van de fysieke
leefomgeving te bereiken
en/of te bevorderen.

Lasten
Baten
Saldo

1.188
97
1.091

*

Regionale
brandweer

Bijdrage aan
veiligheidsregio

Lasten
Baten
Saldo

2.969
0
2.969

Dit onderwerp is volledig
ondergebracht bij de
veiligheidsregio en is om die
reden geen autonome taak
meer van de gemeente.

Lasten
Baten
Saldo

5.029
97
4.932

Totaal Programma

- Uitvoering actiepunten
veiligheidsplan
- Continuering “susteams” in
uitgaansgebied
- Het handhaven van het
bestaande camerabeleid in
de openbare ruimte
- Onder relatief beperkte
groep jongeren overlast en
criminaliteit aanpakken.
- Voortzetting stringente
toepassing Wet BIBOB

* Voor deze beleidsonderdelen zijn in 2014 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd.
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Programma 4

Veilig

Accenten uit het politiek akkoord
Uitvoering alle actiepunten van het vastgesteld
Veiligheidsplan, alvorens nieuwe initiatieven worden
ontwikkeld. Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid
wordt voorrang verleend aan:
o continuering van beleid van “susteams” in het
Oosterhoutse uitgaansgebied
o stringente toepassing van de Wet BIBOB op zich
in Oosterhout vestigende ondernemers
o het handhaven van het bestaande camerabeleid
in de openbare ruimte
Effectiever inzetten handhavers
Bij de aanpak van ernstige overlast door en criminaliteit onder een relatief beperkte groep
jongeren het vergroten van de repressieve slagkracht van politie en gemeente en preventie en
het bieden van kansen, samen met onze maatschappelijke partners
De gemeente Oosterhout handhaaft het verbod op coffeeshops
Kaderstellende beleidsnota's
Integrale veiligheid
Meerjarenplan Integrale Veiligheid 2011-2014
Beleidsplan jeugdveiligheid
Vergunningverlening openbare orde en veiligheid
Handhavingbeleidsplan Fysieke leefomgeving 2011-2013,
Uitvoeringsprogramma vergunningverlening Fysieke leefomgeving en Uitvoeringsprogramma
handhaving Fysieke leefomgeving
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant waaronder Regionale brandweer
Beleidsplan 2011-2015 Veiligheidsregio MWB
Regionaal Crisisplan november 2011

Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2011

Score
2012

Score
2013

Algemeen gevoel van veiligheid
Veiligheidsgevoel in de gemeente
Aandacht gemeente voor veiligheid

7,3
6,8
5,8

7,1
6,8
6,0

7,1
6,7
6,0
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Wat gaan we ervoor doen?
Programma 4 Veiligheid
Integrale Veiligheid
Bestrijding onveiligheid
Wat gaan we ervoor doen:
Uitvoering alle actiepunten veiligheidsplan

Toelichting:
Ook voor 2014 wordt een uitvoeringsprogramma
gemaakt op basis van het Meerjarenplan Integrale
Veiligheid (MPIV). Hieraan zal uitvoering gegeven
worden. Hierbij sluiten we zo veel mogelijk aan bij
partners en andere gemeenten in het nieuwe politie
district “De Baronie”.

Continuering beleid “susteams” in
Oosterhoutse uitgaansgebied.

Na een proefperiode van 2 jaar is de inzet van
susteams geëvalueerd. Gebleken is dat de inzet
positieve resultaten heeft laten zien in het gebied en in
de doorkoppeling naar de ouders. De inzet van
preventieve middelen is onvoldoende naar voren
gekomen. Susteams zullen ingezet blijven binnen het
KLM gebied (Klappeijstraat, Leijsenhoek, Markt) om
een veiliger uitgaansklimaat te borgen.

Het handhaven van het bestaande
camerabeleid in de openbare ruimte.

Inmiddels heeft de toepassing van cameratoezicht zijn
meerwaarde aangetoond, onder andere bij
geweldsincidenten en andere openbare orde
problemen. Cameratoezicht zal dan ook worden
voortgezet en het Santrijngebied zal mogelijk worden
toegevoegd aan de bestaande omvang.

Aanpak ernstige overlast door en criminaliteit
onder relatief beperkte groep jongeren
d.m.v.:
vergroten repressieve slagkracht van politie
en gemeente
preventie en bieden van kansen, samen met
onze maatschappelijke partners.

De uitvoeringsperiode van het beleidsplan
overlastgevende jongeren is met twee jaar verlengd
zodat het aansluit bij de beleidsperiode van het MPIV.
Ook in 2014 zal de aanpak breed gericht zijn, waarbij
de nadruk ligt op preventie waarbij inzet van vele
partners essentieel is waaronder met name ook de
interventie gezinsmanagement.
Er zal echter ook onverminderd repressief opgetreden
worden waar mogelijk.
Op het gebied van BIBOB worden nieuwe, maar waar
mogelijk ook bestaande, ondernemers getoetst.
Landelijk komen er meer mogelijkheden voor het
gebruik van BIBOB. Het is de ambitie om BIBOB
breder binnen de organisatie te laten toepassen.

Voortzetting stringente toepassing Wet
BIBOB op zich in Oosterhout vestigende
ondernemers en reeds gevestigde
ondernemers indien daar behoefte aan is.
Regionale brandweer
Bijdrage aan veiligheidsregio
Wat gaan we ervoor doen:
Dit onderwerp is volledig ondergebracht bij
de veiligheidsregio en is om die reden
geen autonome taak meer van de
gemeente.
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Output-indicatoren
Overige indicatoren
Aantal verstrekte vergunningen APV en bijzondere wetten

Score
2012

Prognose
2013

Prognose
2014

826

1.000

1.000

Wat gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie

Rekening
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

4.623
139
4.484
0
345
4.139

5.052
114
4.937
0
339
4.598

5.029
97
4.932
0
355
4.577

5.188
120
5.068
0
349
4.719

5.170
126
5.044
0
343
4.701

5.150
132
5.019
0
337
4.681

Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Onderscheid kostensoorten
(bedragen * € 1.000)
Levering derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overheadkosten
Saldo

332
2.614
381
1.033
670
5.029

Specificatie mutatie in reserves 2014
Omschrijving
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van de
brandweerkazerne aan de Vaartweg.

(bedragen * € 1.000)
Bedrag

355

Belangrijke mutaties
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.5. Actualiseringen.
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Programma 5
Verkeer & Mobiliteit
Portefeuillehouder: M.P.C. Willemsen

Programma 5

Verkeer & Mobiliteit

Wat willen we bereiken?
Het bereikbaar maken en houden van woningen, winkels en bedrijven (voor alle doelgroepen) op
een zo efficiënt en veilig mogelijke wijze. Op deze manier de kwaliteiten van “Oosterhout
Familiestad” als woon- en werkstad minimaal waarborgen en waar mogelijk verbeteren.

Effect

Activiteit

Wat gaat het
kosten in 2014
(x1.000)

Beleidsprioriteiten

Openbaar
vervoer

Het waarborgen van de
bereikbaarheid van
Oosterhout voor alle
doelgroepen, door middel van
het in stand houden en
mogelijk uitbreiden van
openbaar vervoer

Lasten
Baten
Saldo

20
0
20

Verkeer

Het bereikbaar maken en
houden van woningen, winkels
en bedrijven op een zo
efficiënt en veilig mogelijke
wijze

Lasten
Baten
Saldo

1.382
67
1.315

Onderhoud wegen,
verkeersregelinstallatie en
doorstromingsmaatregelen
hoofdwegenstructuur

Parkeren

Het reguleren van de
beschikbare parkeercapaciteit
in de binnenstad en daarbij
het parkeren zoveel mogelijk
te concentreren in gebouwde
voorzieningen en op grotere
terreinen

Lasten
Baten
Saldo

1.647
2.069
-422

Parkeren concentreren in
gebouwde voorzieningen
en parkeerverwijssysteem
aanleggen.

Lasten
Baten
Saldo

3.048
2.136
912

Totaal Programma

- Vernieuwen busstation
en HOV

* Voor deze beleidsonderdelen zijn in 2014 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd.
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Programma 5

Verkeer & Mobiliteit

Accenten uit het politiek akkoord
Uitvoeren maatregelen uit het Mobiliteitsplan om het
doorgaand verkeer van met name Lage
Molenpolderweg (LMP) en Wilhelminakanaal te weren.
Indien nodig worden aanvullende maatregelen niet
uitgesloten;
Er worden geen besluiten genomen die aanleg van een
westelijke rondweg in de toekomst onmogelijk maken;
Bestuurlijke aandacht voor capaciteitsmaatregelen op
de A27;
Bestuurlijke aandacht voor de aanleg van een
spoorverbinding tussen Breda en Utrecht;
Er ligt prioriteit bij een goed onderhoud van de Oosterhoutse wegen en fietspaden;
Er blijft aandacht voor veilige fietsverbindingen met de kerkdorpen;
De gratis parkeervoorziening op Slotjesveld handhaven, zolang zich er geen nieuwe
ontwikkelingen voordoen. Het eventueel verdwijnen van deze parkeerplaats kan alleen als elders
een goed alternatief voorhanden is;
Verlaging kosten van de exploitatie van de gemeentelijke fietsenstallingen;
Verbetering openbaar vervoer, met name voor jongeren.

Kaderstellende beleidsnota’s
Openbaar vervoer
Raadsbesluit inzake hoogwaardig-openbaarvervoerverbinding (HOV) met Breda
Beleid verkeer
Masterplan Fiets
Mobiliteitsplan
Verkeersveiligheidsplan
Auto parkeren
Beleidsnota “Stilstaan in de toekomst”

Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2011
8,0
6,9
6,5
6,8

Fietsmogelijkheden in de gemeente
Verkeersveiligheid in de gemeente
Parkeermogelijkheden in de gemeente
Openbaar vervoer in de gemeente
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Score
2012
7,8
6,7
6,2
6,5

Score
2013
7,9
6,9
6,6
6,5
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Wat gaan we ervoor doen?
Programma 5 Verkeer & Mobiliteit
Openbaar vervoer
Het waarborgen van de bereikbaarheid van Oosterhout voor alle doelgroepen, door middel van het in
stand houden en mogelijk uitbreiden van openbaar vervoer.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Het verbeteren van de
Er zullen twee nieuwe haltes worden gerealiseerd aan
haltetoegankelijkheid en ontwikkelen van
Europaweg en Beneluxweg.
het busstation. Het treffen van
De herinrichting van het busstation wordt voorbereid en
voorbereidingen voor de nieuwe lijnvoering zal afhankelijk van de onderhandelingen met de
van de HOV.
eigenaar van de grond zo snel mogelijk worden
uitgevoerd. In het kader van de ontwikkeling van het
busstation zullen tijdelijke haltes aan de Mathildastraat
worden gerealiseerd.
Verkeer
Het bereikbaar maken en houden van woningen, winkels en bedrijven op een zo efficiënt en veilig
mogelijke wijze.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Het uitvoeren van beheer en onderhoud
De verkeersregelinstallaties kruispunt Van
aan wegen en verkeersregelinstallaties.
Liedekerkestraat/ Bredaseweg/ Wilhelminalaan en het
Ook zullen doorstromingsmaatregelen
kruispunt Strijenstraat/ Prins Frederikstraat zullen
worden genomen op de
worden gerenoveerd.
hoofdwegenstructuur.
De doorstromingsmaatregelen maken onderdeel uit
van het JOR (rotonde Bromtol, Oostpolderweg).
Parkeren
Het reguleren van de beschikbare parkeercapaciteit in de binnenstad en daarbij het parkeren zoveel
mogelijk te concentreren in gebouwde voorzieningen en op grotere terreinen.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Parkeren concentreren in gebouwde
In het kader van het project Santrijngebied wordt een
voorzieningen en parkeerverwijssysteem
parkeergarage gerealiseerd.
aanleggen.
Hieraan gekoppeld wordt een parkeerverwijssysteem
op de ring gerealiseerd, zodat de parkeercapaciteit in
de binnenstad beter wordt benut.

Output-indicatoren
Overige indicatoren
Parkeertarieven:
- Hoog tarief (per uur)
- Laag tarief (per dag), tot 1 april 2012
- Dagtarief op 8 locaties, vanaf 1 april 2012
Aantal blackspots *
Aantal meldingen schades / vernielingen / storingen
- parkeren
- verkeersmaatregelen en straatmeubilair

Score
2012

Prognose
2013

Prognose
2014

€ 1,80
€ 1,60
€ 3,60
1

€ 1,90
-€ 3,80
0
**

€ 1,90
-€ 3,80
0
**

144
190

* Een black-spot is een locatie (kruispunt of wegvak) waar in een periode van drie jaar zes of meer letselongevallen zijn
gebeurd. Blackspot is rotonde Strijenstraat/Hoofseweg (in 2013 wordt vormgeving fietspaden verbeterd).
** Prognose aantal meldingen niet te geven. In 2013 is tweemaal in een aantal parkeerautomaten ingebroken. Totale kosten
daarvan voor reparatie automaten, treffen van preventieve maatregelen en gestolen inkomsten € 20.000.
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Wat gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie

Rekening
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

3.322
2.298
1.024
347
139
1.232

3.484
2.143
1.340
399
370
1.370

3.048
2.136
912
433
102
1.243

2.939
2.136
803
460
116
1.147

2.831
2.136
695
479
112
1.061

2.751
2.136
615
492
108
999

Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Onderscheid kostensoorten
(bedragen * € 1.000)
Levering derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overheadkosten
Saldo

1.009
35
698
624
681
3.048

Specificatie mutatie in reserves 2014
(bedragen * € 1.000)
Omschrijving
Bedrag
Storting in reserves
Storting in reserve Parkeerfonds
433
Onttrekking aan reserves
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten parkeerautomaten,
102
parkeerterrein TSC, Santrijn ondergrondse parkeergarage en verbetermaatregelen
vergunning en betaald parkeren

Belangrijke mutaties
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.5. Actualiseringen.
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Programma 6
Natuur, Milieu & Afval
Portefeuillehouder: J.W.M. Peters

Programma 6

Natuur, Milieu & Afval

Wat willen we bereiken?
Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu en het langs deze weg
leveren van een bijdrage aan een veilige en mensvriendelijke leefomgeving.
Effect

Activiteit

Wat gaat het
kosten in 2014
(x1.000)

Beleidsprioriteiten

Milieu beleid en
beheer

Risico’s voor mens en
milieu beperken
(gezondheid, veiligheid
e.d.) alsmede beperken
gebruik grondstoffen,
energie en water

Lasten
Baten
Saldo

2.008
2
2.006

- Vorming regionale
uitvoeringsdiensten
(Omgevingsdienst
Midden en West Brabant)
- Externe veiligheid
- Klimaat- & energieagenda

Afvalverwijdering

Inzamelen en verwijderen
van huishoudelijk afval,
lettend op service, milieu
en kosten

Lasten
Baten
Saldo

5.552
6.417
-866

Het uitvoeren van de
inzameling overeenkomstig
het vastgestelde beleid.

Riolering

In het belang van de
volksgezondheid wordt een
adequate inzameling en
transport van rioolwater
naar de rioolwaterzuivering
nagestreefd.

Lasten
Baten
Saldo

5.781
6.670
-889

Het uitvoeren van beheer
en onderhoud.
In samenwerking met
Waterschap en
omringende gemeenten
zoeken naar
efficiencyvoordelen door in
gezamenlijkheid projecten
uit te voeren.

Waterhuishouding

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.
Het waarborgen van een
goede afwatering en
doorstroming en het
handhaven van een
minimum waterkwaliteit is
van groot belang.

Lasten
Baten
Saldo

628
377
251

Het uitvoeren van beheer
en onderhoud.
In samenwerking met
Waterschap en
omringende gemeenten
zoeken naar
efficiencyvoordelen door in
gezamenlijkheid projecten
uit te voeren.

Lasten
Baten
Saldo

13.968
13.465
502

Totaal Programma
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Programma 6

Natuur, Milieu & Afval

Accenten uit het politiek akkoord
Voor duurzaamheid worden geen extra plannen
ontwikkeld, naast het Milieubeleidsplan, zeker niet als
die uitgaan boven wat wettelijk vereist is.
Er worden maatregelen genomen om de kosten van
gescheiden afvalinzameling– en daarmee de lasten
voor de burger – te drukken.
Invoering van tariefdifferentiatie op basis van gewicht /
frequentie wordt onderzocht. Indien er een positief
raadsbesluit volgt, zal er in 2012 worden gestart met
een proeffase.
De kosten voor de composteerinrichting worden
drastisch teruggebracht.

Kaderstellende beleidsnota’s
Milieu beleid en beheer
Milieubeleidsplan
Riolering
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Waterhuishouding
Waterplan

Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
Waardering schoonhouden woonbuurt
Waardering ophalen huisvuil in de woonbuurt
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Score
2011
7,0
7,8

Score
2012
6,8
7,8

Score
2013
6,9
7,4
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Wat gaan we ervoor doen?
Programma 6 Natuur, Milieu & Afval
Milieu beleid en beheer
Risico’s voor mens en milieu beperken (gezondheid, veiligheid e.d.) alsmede beperken gebruik
grondstoffen, energie en water
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Vorming regionale uitvoeringsdiensten
per 1 juni 2013 worden alle milieutaken op het gebied
(Omgevingsdienst Midden en West
van Vergunning, Toezicht en Handhaving door de
Brabant)
regionale omgevingsdienst (de OMWB) uitgevoerd.
Externe veiligheid
Borgen van externe veiligheid binnen de organisatie
door uitvoering te geven aan het werkprogramma
externe veiligheid.
Jaarlijks updaten Risico Register Gevaarlijke Stoffen
(RRGS).
Uitvoering geven aan het risico-communicatieplan.
De inspectie van de 4 Brzo-inrichtingen wordt in 2013
uitgevoerd door de OMWB.
Inzet EV-deskundigheid bij actualisatie en herziening
van bestemmingsplannen en vrijstellingsprocedures.
Klimaat- & energieagenda
Uitvoering klimaat- en energieagenda. Projecten die
hier o.a. onder vallen zijn: uitbreiding windenergie,
reststromenproject, green deal Knauf Insulation, De
Contreie, Everdenberg Oost.
Samenwerking met partners als ONE, burgers en
bedrijfsleven.
Afvalverwijdering
Inzamelen en verwijderen van huishoudelijk afval, lettend op service, milieu en kosten
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
e
Het uitvoeren van de inzameling
• Op basis van de evaluatie van het 1 jaar diftar
overeenkomstig het vastgestelde beleid.
worden in 2014 de vastgestelde actiepunten
uitgevoerd. Dit heeft onder andere tot doel het in
evenwicht brengen van de kosten en inkomsten
van de afvalinzameling (en daarmee een sluitende
begroting).
• Uitwerken van een verdere optimalisatie van de
afvalinzameling als geheel.
Riolering
In het belang van de volksgezondheid wordt een adequate inzameling en transport van rioolwater
naar de rioolwaterzuivering nagestreefd.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Het uitvoeren van beheer en onderhoud.
Het functioneren van het bestaande rioolstelsel wordt
In samenwerking met Waterschap en
binnen de kaders van het vigerende vGRP
omringende gemeenten zoeken naar
gewaarborgd.
efficiencyvoordelen door in
gezamenlijkheid projecten uit te voeren.
Waterhuishouding
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. Het waarborgen van
een goede afwatering en doorstroming en het handhaven van een minimum waterkwaliteit is van
groot belang.
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Wat gaan we ervoor doen:
Het uitvoeren van beheer en onderhoud.
In samenwerking met Waterschap en
omringende gemeenten zoeken naar
efficiencyvoordelen door in
gezamenlijkheid projecten uit te voeren.

Toelichting:
De concrete projecten vinden binnen de kaders van het
vGRP plaats en zijn opgenomen binnen het
Jaarprogramma Openbare Ruimte.

Output-indicatoren
Overige indicatoren
Aantal milieuvergunningen
Aantal beoordeelde AMvB-meldingen
Aantal beoordeelde meldingen 12-dagen regeling
Aantal controles bedrijven milieu
Aantal Meldingen in kader van Besluit Bodemkwaliteit
(aantal controles die daaruit volgen)
Aantal milieuklachten
Aantal bodemonderzoeken
Handhaving milieu dwangsom vooraankondiging
Aantal milieuadviezen bouwvergunning

Gemeente Oosterhout

Programmabegroting 2014

Score
2012

Prognose
2013

Prognose
2014

26
44

18
200

+/-110

300

84
64

35
55
5
72

18
90
60
146
50
(100-150)
120
55
5
72

92
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Wat gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie

Rekening
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

11.474
11.693
-219
0
168
-387

14.140
13.649
490
0
0
490

13.968
13.465
502
0
0
502

13.951
13.399
553
0
0
553

14.083
13.573
510
0
0
510

14.121
13.637
484
0
0
484

Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Onderscheid kostensoorten
(bedragen * € 1.000)
Levering derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overheadkosten
Saldo

2.844
731
3.799
4.579
2.014
13.968

Specificatie mutatie in reserves 2014
(bedragen * € 1.000)
Bedrag

Omschrijving
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
N.v.t.

Belangrijke mutaties
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.5. Actualiseringen.

Gemeente Oosterhout

Programmabegroting 2014

48

Programma 7
Bouwen & Wonen
Portefeuillehouder: M.P.C. Willemsen, C.P.W. Bode-Zopfi, J.W.M. Peters

Programma 7

Bouwen & Wonen

Wat willen we bereiken?
Via een gevarieerd aanbod van woningen en het creëren van ruimte voor bedrijven, ondersteunen
van de ambities van “Oosterhout Familiestad”. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat Oosterhout
een aantrekkelijke woon- en werkgemeente is en blijft voor alle categorieën inwoners.
Effect

Activiteit

Wat gaat het
kosten in 2014
(x1000)
Lasten 14.247
Baten
14.221
Saldo
26

Grondexploitatie

Actuele financiële
prognoses projecten
inzichtelijk maken

Monumentenbeleid
en archeologie

Behoud en gebruik van
monumenten en
cultuurhistorische
waarden

Lasten
Baten
Saldo

153
52
101

Bouwvergunningen

Lasten en inkomsten
bouwvergunningen

Lasten
Baten
Saldo

1.234
955
278

Gevarieerd aanbod
van woningen passend
bij de marktvraag

Beleidsprioriteiten

Onder andere de projecten
de Contreie, Santrijngebied,
herontwikkeling Slotjes
Midden en de ontwikkeling
van bedrijventerrein
Everdenberg Oost
*

Kostendekkendheid
bouwleges

Volkshuisvestingsbeleid

Geeft invulling aan de
wettelijke taak die de
gemeente op dit vlak
heeft

Lasten
Baten
Saldo

203
192
11

*

Stedelijke
ontwikkeling

Ruimtelijk mogelijk
maken van de
gewenste
voorzieningen

Lasten
Baten
Saldo

833
0
833

*

Structuur- en
bestemmingsplannen

Actueel houden
bestemming plannen
en structuurvisie

Lasten
Baten
Saldo

580
0
580

*

Beheer van gronden
en gebouwen

Exploitatie in kader van
voorgestane
planologische
ontwikkelingen

Lasten
Baten
Saldo

124
80
44

*

Lasten
Baten
Saldo

17.374
15.501
1.873

Totaal Programma

* Voor deze beleidsonderdelen zijn in 2014 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd.
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Programma 7

Bouwen & Wonen

Accenten uit het politiek akkoord
Het Slotbossetorenpark blijft in zijn huidige vorm
gehandhaafd. In Dommelbergen kan ruimte gevonden
worden voor (vernieuwende) vormen van ouderenzorg,
bijvoorbeeld op de locatie van de huidige
sporthal/zwembad (zie programma 12) of elders in de
nabijheid van het winkelcentrum.
De coalitie ziet in hoogbouw, mits goed inpasbaar in de
omgeving, een welkome aanvulling op het bestaande
woningaanbod èn op de stedelijke structuur.
De coalitie staat welwillend tegenover wijziging van
bestemming van leegstaande kantoorpanden op locaties binnen de bebouwde kom.
Leegstand van gemeentelijke gebouwen zo veel mogelijk voorkomen.
Een aantal jaren experimenteren met welstandsvrij bouwen, om eventueel welstandseisen af te
schaffen.
Een gunstig woonklimaat voor jonge gezinnen.
Bij nieuwbouwwoningen is levensloopbestendigheid een harde randvoorwaarde.
De herontwikkeling van het gebied De Zwaaikom is een van de meest ambitieuze, maar ook een
van de meest complexe stedenbouwkundige opgaven waarvoor Oosterhout zich geplaatst ziet.
Zolang definitieve besluitvorming niet heeft plaatsgevonden, wordt geen uitvoering gegeven aan
het voornemen tot verplaatsing van verenigingen uit dit gebied naar andere locaties in
Oosterhout.

Kaderstellende beleidsnota’s
Grondexploitatie
Nota Grondexploitaties
Monumentenbeleid en archeologie
Beleidsnota Cultuurhistorie, Monumenten en Archeologie
Bouwvergunningen
Handhavingsbeleidsplan Fysieke leefomgeving 2011-2013,
Uitvoeringsprogramma vergunningverlening Fysieke leefomgeving en
Volkshuisvestingsbeleid
Vastgestelde Woonvisie (nov. 2011)
Uit de woonvisie volgt de prestatieafspraken die jaarlijks worden geëvalueerd, alsmede de
jaarlijkse evaluatie van het meerjaren woningbouwprogramma.
Stedelijke ontwikkeling en Structuur- en bestemmingsplannen
In 2013 vast te stellen structuurvisie.
Beheer van gronden en gebouwen
Nota grondbeleid
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Outcome indicatoren
Programma 7 Bouwen & Wonen
Burgerindicator (Burgerijenquête)
Waardering eigen woning

Score
2011
7,8

Score
2012
7,8

Score
2013
7,8

Programma 7 Bouwen en Wonen
Grondexploitatie
Actuele stand van zaken financiële prognoses inzichtelijk maken
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
In exploitatie genomen gebieden verder
ontwikkelen en uitvoeren. Hieronder enkele
specifieke projecten benoemd:
Volgens planning zullen in 2014 circa 150 woningen in
Project De Contreie
aanbouw genomen worden, waaronder CPO Doelstelling:
woningen. De ontwikkelingen in de markt worden
Een nieuw woongebied met ca. 820
nauwgezet gevolgd, hetgeen kan leiden tot
woningen in diverse prijsklasse, een
aanpassingen in de stedenbouwkundige opzet.
compensatiebos, een ecologische
In de loop van 2014 zullen circa 75 woningen
verbindingszone (EVZ) en een
opgeleverd worden. In dat deelgebied zullen de straten
sportvoorziening aan de noordzijde van het woonrijp gemaakt worden.
plangebied.
Eind oktober 2013 doet de Kroon uitspraak over de
Het woongebied in het noordelijk deel van
onteigening van gronden. Als dit positief is, kan
de Contreie wordt voornamelijk benut voor
uitvoering gegeven worden aan de volgende
collectief particulier opdrachtgeverschap
uitvoeringsprojecten:
(CPO). Het woningbouwprogramma
De aanleg van de nieuwe Heijligerweg tussen
omvat:
Vrachelsestraat en Burgemeester Huijbregts
140 sociale-huurwoningen
Schiedonlaan en
95 goedkope koopwoningen
De herinrichting van de Vrachelsestaat tussen de
Heijligerweg en de Bronstijd in een verkeersluwe
114 middeldure koop woningen
straat
114 dure koopwoningen
Verder
is gepland de oplevering en ingebruikname van
150 vrije kavels
het sportpark.
100 (circa) woningen CPO
Nadat eind 2013 de omgeving van de bouwlocatie
Project herontwikkeling Santrijngebied
bouwrijp gemaakt is, zal in het eerste kwartaal van
Doelstelling: actualisatie van het
2014 gestart worden met de renovatie en uitbreiding
Masterplan Santrijn, uitgaande van een
van het theater en de bibliotheek. In de 2e helft van
herontwikkeling van het Santrijngebied
2014 wordt aangevangen met de bouw van de
zonder Huis voor Cultuur.
parkeergarage. De herinrichting van het gehele

Project Zwaaikom
Doelstelling: realisatie van een woonwijk
van circa 630 woningen op de plandelen
Eiland en Vaste Wal (zuidelijk deel).
Project Everdenberg Oost
Doelstelling: realisatie van een modern
gemengd bedrijventerrein van circa 16 ha
netto.

Gemeente Oosterhout

openbare gebied zal gefaseerd worden uitgevoerd
vanaf het tweede kwartaal 2015.
Uiterlijk in september 2015 een nieuw
bestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad
voorleggen.
Provinciale Staten heeft in november 2012 besloten om
de N629 op te nemen in het Programma provinciale
wegen 2012-2016. In 2014 wordt gestart met het in
procedure brengen van het ontwerp-bestemmingsplan
Everdenberg-Oost. Daadwerkelijke vaststelling en
gronduitgifte zijn volgend op het vaststellen van het
bestemmingsplan voor de nieuwe N629.
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Project Slotjes Midden
Doelstelling: in samenwerking met
woningcorporatie Thuisvester vormgeven
aan de herstructurering van deze naoorlogse wijk op basis van bijgestelde,
realistische afspraken op het gebied van
fasering, woningtypologieën, planning,
leefbaarheid en financiën. De aangepaste
plannen tot herstructurering betreffen de
sloop van 229 bestaande woningen, de
bouw van 312 nieuwe woningen en
(grootschalige) renovatie van 392
woningen alsmede herinrichting en
revitalisering van het openbaar gebied.
Bouwvergunningen
Lasten en inkomsten bouwvergunningen
Wat gaan we ervoor doen:
Kostendekkendheid bouwleges

Start bouw Loevepark
Begeleiding ontwikkeling bouwplannen 3
(gedeelte Loevensteinlaan, Thorbeckestraat en
Wilhelminakanaal Noord)
Afronding bouw fase 2 starterswoningen
Harmoniestraat
Herinrichting voorterrein Keiweg en start
herinrichting HarmoniestraatStart bouw
deelplan 2 Loevepark;

Toelichting:
Gekeken wordt in welke mate de kostendekkendheid
verhoogd kan worden.

Output-indicatoren
Overige indicatoren
Aantal hectare bedrijventerrein dat planologisch is veiliggesteld
(uitwerkingsplan Breda-Tilburg)
Aantal monumenten (rijks en gemeentelijk)
Aantal verleende bouwvergunningen
Aantal sloopvergunningen/-meldingen
Aantal welstandsadviezen Oosterhout
Aantal vrijstellingsprocedures*
Aantal handhavingszaken BWT
Verhouding aantal koop- en huurwoningen
Aantal woningen dat planologisch is veiliggesteld
(uitwerkingplan Breda-Tilburg)

Score
2012

Prognose
2013

Prognose
2014

20 ha

20 ha

20 ha

260
355
85
314
0
250
65-35
3.175

260
425
50
280
150
250
65-35
3.175

261
300
172
280
150
250
65-35
3.385
(2012 t/m
2021)

(heden t/m
2020)

Aantal nieuw toe te voegen woningen (geen onderverdeling
80
307
meer toegepast)
* door het experimenteren met welstandsvrij bouwen, zal naar verwachting het aantal welstandsadviezen
afnemen. Daarbij is de kans groot dat het aantal vrijstellingsprocedures zal toenemen. in 2013 is experiment
met welstandsvrij bouwen opgestart.
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Wat gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie

Rekening
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

15.487
12.021
3.465
207
2.120
1.552

13.937
11.443
2.494
0
0
2.494

17.374
15.501
1.873
0
0
1.873

19.097
17.533
1.564
0
0
1.564

10.019
8.485
1.534
0
0
1.534

13.029
11.510
1.518
0
0
1.518

Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Onderscheid kostensoorten
(bedragen * € 1.000)
Levering derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overheadkosten
Saldo

10.057
3
2.928
2.621
1.765
17.374

Specificatie mutatie in reserves 2014
(bedragen * € 1.000)
Bedrag

Omschrijving
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
N.v.t.

Belangrijke mutaties
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.5. Actualiseringen.
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Programma 8
Werk & Inkomen
Portefeuillehouder: M. Janse-Witte, M.P.C. Willemsen, S.W.Th. Huisman,
J.W.M. Peters, C.P.W. Bode-Zopfi

Programma 8

Werk & Inkomen

Wat willen we bereiken?
Behoud en versterking van de werkgelegenheid door het stimuleren van een duurzame economie,
door het bevorderen van een goed ondernemersklimaat en door een goed relatiebeheer.
Bevorderen dat inwoners van Oosterhout in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien, door het
voorkomen van instroom in de uitkering en het (terug)leiden van uitkeringsgerechtigden naar de
arbeidsmarkt. Het financieel en materieel ondersteunen van burgers die niet volledig in hun
levensonderhoud kunnen voorzien of niet voldoende maatschappelijk kunnen participeren
Effect

Activiteit

Wat gaat het
kosten in 2014
(x1000))

Beleidsprioriteiten

Re-ïntegratiebeleid

Optimale instroming van
mensen op de reguliere
arbeidsmarkt

Lasten
Baten
Saldo

8.452
7.350
1.102

- Re-integratietrajecten
worden scherp(er)
aanbesteed
- Wet werken naar
Vermogen / Arbeidsparticipatie

Minimabeleid

Het bieden van mogelijkheden aan personen met
een laag inkomen om deel
te kunnen nemen aan de
Oosterhoutse samenleving

Lasten
Baten
Saldo

2.835
1.156
1.679

- Actualisatie
minimabeleid
- Implementatie
schuldhulpverlening

Inkomensregelingen

Een tijdelijk inkomen
bieden aan degenen die
het nodig hebben

Lasten
Baten
Saldo

15.455
13.103
2.352

*

Sociale zekerheid

Het vergroten van maatschappelijke participatie
door mensen (tijdelijk) te
voorzien van een
bestaansminimum voor de
algemene kosten van het
bestaan

Lasten
Baten
Saldo

1.397
0
1.397

*

Ondernemen

Optimaal economisch
vestigingsklimaat creëren
teneinde een zo breed
mogelijk
werkgelegenheidsaanbod
ontstaat

Lasten
Baten
Saldo

587
138
449

Samenwerking
Amerstreek intensiveren

Nutsvoorzieningen

Het bezit van aandelen in
deelnemingen

Lasten
Baten
Saldo

100
0
100

*
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Recreatie en
toerisme

Een sterk regionaal imago
van Oosterhout als
toeristische bestemming

Lasten
Baten
Saldo

117
0
117

Promotie onder meer de
invoer van QR codes,
branding van het
landschapspark,
faciliteren
ontwikkelingen
jachthaven

Inburgering

Inburgeraars de kans
bieden de Nederlandse
taal goed te beheersen om
optimaal te participeren in
de Nederlandse
samenleving

Lasten
Baten
Saldo

270
0
270

*

Lasten
Baten
Saldo

29.212
21.748
7.465

Totaal Programma

* Voor deze beleidsonderdelen zijn in 2014 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd.
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Programma 8

Werk & Inkomen

Accenten uit het politiek akkoord
Bij nieuwvestiging van bedrijven voorrang geven aan
arbeidsintensieve bedrijven, mede als doel een zo
gedifferentieerd mogelijk aanbod in werkgelegenheid te
creëren.
Behouden van lokale Oosterhoutse arbeidsintensieve
bedrijven met uitbreidings- of hervestigingswensen.
Uitbreiding van bedrijventerrein Everdenberg versneld
uitvoeren.
Teneinde het terugdringen van regeldruk voor
ondernemers te continueren sluit Oosterhout zich aan
bij het regionale project.
Onderzoek naar mogelijkheden om, binnen de regels die gelden voor openbaar en Europees
aanbesteden, bij projecten in Oosterhout lokale werkgelegenheid te bevorderen.
Meer bekendheid geven aan de Oosterhoutse aanbestedingskalender.
De gemeente betaalt haar rekeningen binnen dertig dagen.
Het aantal koopzondagen wordt gehandhaafd op twaalf.
Doorlichten van het bestaand beleid om geen detailhandel in aanloopstraten toe te staan.
Re-integratietrajecten worden scherper aanbesteed, mede door expliciete prestatieafspraken in
de aanbestedingen, die pas leiden tot uitbetaling als duurzame participatie een feit is.
De voor- en nadelen van het stoppen met het exclusief aanbesteden aan WAVA/!GO van Work
First trajecten en het onderhoud van openbaar groen wordt onderzocht
Nieuw particulier initiatief op gebied van toerisme en recreatie wordt welwillend tegemoet
getreden.
Verbetering van de verbinding tussen jachthaven Drimmelen en ons stadscentrum.
Om de regelingen die gericht zijn op participatie beter te stroomlijnen komt er bij de gemeente
één loket voor participatieondersteuning en zorg (onder andere WWB, Wmo en Wsw).
Regelingen als de AWBZ, Wia en Wajong kunnen hierop aangesloten worden.
De efficiency van de uitvoering van het pakket aan maatregelen ter financiële ondersteuning van
mensen met een minimuminkomen wordt verbeterd.
De gemeente draagt bij in de huisvestingskosten van de Voedselbank Oosterhout, op
voorwaarde dat deze instelling aansluiting zoekt bij het landelijk netwerk van voedselbanken.
Kaderstellende beleidsnota’s
Re-integratiebeleid
Nota herijking re-integratiebeleid (juli 2010)
Minimabeleid
Beleidsplan minimabeleid 2013 en verder ( januari 2013)
Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening (oktober 2011)
Inkomensregelingen , Sociale Zekerheid
Nota herijking beleid sociale zekerheid 2012 (november 2011)
Ondernemen
Agenda economie 2011-2015 Oosterhout
Inburgering
Toekomst inburgering 2010-2014,
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Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
Tevreden over winkelaanbod in de gemeente.
Waardering winkels voor dagelijkse boodschappen in de
woonbuurt
Arbeidsparticipatie

Score
2011
8,5
8,3

Score
2012
8,4
8,3

Score
2013
8,2
8,4

69%

72%

73%

Wat gaan we ervoor doen?
Programma 8 Werk en inkomen
Reïntegratiebeleid
Optimale instroming van mensen op de reguliere arbeidsmarkt
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
In november 2011 heeft besluitvorming
- Re-integratietrajecten worden scherp(er)
plaatsgevonden over de herijking van het beleid sociale
aanbesteed, mede door expliciete
zekerheid waaronder het re-integratiebeleid. Vanwege
prestatieafspraken in de aanbestedingen
de forse verlaging van het re-integratiebudget dat wij
die pas leiden tot uitbetaling als duurzame
van het Rijk ontvangen, is er onder ander voor gekozen
participatie een feit is.
om minder re-integratiediensten in te kopen en meer te
Meten van prestatieafspraken
focussen op de eigen verantwoordelijkheid van de
cliënt. De contracten met re-integratiebedrijven zijn op
1 april 2012 verlopen. Er is voor gekozen om geen
nieuwe contracten af te sluiten. Er vindt inbesteding
plaats bij WAVA/!GO en aansluitend bij de gedachte
om maatwerk te leveren vindt er incidentele inkoop van
re-integratiediensten plaats.
In 2014 zal in het kader van de invoering van de
Participatiewet per 1 januari 2015 bezien worden op
welke wijze van vormgegeven moet worden aan het reintegratiebeleid en welke inkoop van reintegratiediensten hierbij past.

-

Wet werken naar Vermogen /
Arbeidsparticipatie

Het kabinet Rutte-Asscher wil in de vorm van de
Participatiewet komen met één regeling voor de
onderkant van de arbeidsmarkt. Aanvankelijk was het
de bedoeling dat deze wet ingevoerd zou worden op 1
januari 2014. Als gevolg van het in april 2013
afgesloten Sociaal Akkoord zijn er wijzigingen
aangebracht in de plannen voor de Participatewet en is
de invoeringsdatum verschoven naar 1 januari 2015
Door het Sociaal Akkoord zijn er op dit moment nog
veel onduidelijkheden over de inhoud van de
Participatiewet en de wijze waarop de uitvoering
hiervan wrodt vormgegeven. Ondanks deze
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onduidelijkheid hebben we de voorbereiding op de
Participatiewet ter hand genomen. Belangrijke
onderdeel hiervan is de werkgeversbenadering. We
zullen in 2014 WerkLink voortzetten.
Ook de West-Brabantse samenwerking ten aanzien
van het arbeidsmarktbeleid wordt voortgezet. Een
belangrijk doel hiervan is de arbeidsparticipatie te
vergroten.
De invoering van de Participatiewet heeft grote
consequenties voor de Wet sociale werkvoorziening
(Wsw). Volgens de huidige plannen is er vanaf 1
januari 2015 geen instroom in de Wsw meer mogelijk.
Dit zal gevolgen hebben voor WAVA. In 2014 zal
bezien worden welke rol WAVA in de toekomst kan
hebben bij de uitvoering van de Participatiewet. De
keuze die hierin gemaakt wordt, is overigens mede
afhandelijk van de keuzes die op landelijke niveau
gemaakt wordt over de uitvoering van de
Participatiewet.
In 2013 heeft het bestuur van WAVA een
bezuinigingsplan vastgesteld. In 2014 wordt dit plan
verder uitgevoerd.
Minimabeleid
Het bieden van mogelijkheden aan personen met een laag inkomen om deel te kunnen nemen aan
de Oosterhoutse samenleving.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Actualisatie minimabeleid
In januari 2013 is het geactualiseerde minimabeleid
door de gemeenteraad vastgesteld. In 2013 zijn
onderdelen hiervan geïmplementeerd. In 2014 wordt
de implementatie verder doorgezet. Aandachtspunten
voor 2014 zijn het bereiken van de werkende minima
en het verder optimaliseren van de regeling
begeleiding.
In 2013 onderzoeken we de mogelijkheden van
kortingsregelingen voor minima op gemeentelijke
voorzieningen en door de gemeente gesubsidieerde
instellingen. Waar er mogelijkheden zijn zullen deze in
2014 worden geïmplementeerd.
Implementatie schuldhulpverlening

In 2013 wordt het beleidsplan schuldhulpverlening
verder geïmplementeerd. Concrete actiepunten voor
2014 zijn. Focus schuldhulpverlening 2014 is preventie
en vroegsignalering

Ondernemen
Optimaal economisch vestigingsklimaat creëren teneinde een zo breed mogelijk
werkgelegenheidsaanbod ontstaat
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Samenwerking Amerstreek intensiveren
Tussen 3 gemeente betere afstemming op gebied van
bedrijventerreinen en overige economische
ontwikkelingen cf “Bedrijventerreinen visie Amerstreek”
Recreatie en toerisme
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Een sterk regionaal imago van Oosterhout als toeristische bestemming
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Promotie onder meer de invoer van QR
Er zal ingezet worden de digitale mogelijkheden steeds
codes, branding van het landschapspark,
meer toe te passen.
faciliteren ontwikkelingen jachthaven

Output-indicatoren
Overige indicatoren
Aantal hectare direct uitgeefbare bedrijventerrein
Aantal startende ondernemers
Aantal opheffingen
Aantal personen in een Wsw dienstbetrekking

Score
2012

Prognose
2013

Prognose
2014

0,6 ha
407
288

2
250
350
250

0,6
200
300
250

6,3%
15,5
249
84%

5,8%
14,7
280
70%

6,5%
16,6
280
70%

349

Reïntegratie en bijstand
Werkeloosheidspercentage
Aantal bijstandsgerechtigden per 1.000 inwoners
Aantal aanvragen schuldregeling
Percentage succesvolle uitstroom aanvraag schuldregeling

Wat gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie

Rekening
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

28.541
19.948
8.593
1.332
0
9.925

28.099
19.689
8.411
0
0
8.411

29.212
21.748
7.465
0
0
7.465

29.609
22.287
7.321
0
0
7.321

29.711
21.876
7.835
0
0
7.835

29.374
21.465
7.910
0
0
7.910

Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Onderscheid kostensoorten
(bedragen * € 1.000)
Levering derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overheadkosten
Saldo

2.031
23.209
108
2.340
1.524
29.212

Specificatie mutatie in reserves 2014
(bedragen * € 1.000)
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Omschrijving
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
N.v.t.

Bedrag

Belangrijke mutaties
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.5. Actualiseringen.

Gemeente Oosterhout

Programmabegroting 2014

62

Programma 9
Programmering van de Stad
Portefeuillehouder: C.P.W. Bode-Zopfi, S.W.Th. Huisman

Programma 9

Programmering van de Stad

Wat willen we bereiken?
Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van cultuur en evenementen, het
ondersteunen van kwetsbare vormen van kunst en cultuur en het behoud van het cultureel erfgoed
in de stad (inclusief het beheer van collecties)
Effect

Activiteit

Wat gaat het
Beleidsprioriteiten
kosten in 2014
(x1000)
Lasten
308 - Evenementenlocaties
Baten
178 - Gemeentelijke ondersteuning
Saldo
130 - Eenvoudigere en
gebruiksvriendelijkere
vergunningverlening
- Evenementencoördinatie en
vergunningverlening voor
evenementen worden
efficiënter uitgevoerd en
voortgezet
- Misbruik van alcohol
- Samenwerking met
Drimmelen en
Geertruidenberg voor
vergunningverlening

Evenementen

Een goed en gevarieerd
evenementenbeleid

Bibliotheek

Realiseren van een
toekomstbestendige
bibliotheek

Lasten
Baten
Saldo

1.743 - Uitbreiding centrale
62 bibliotheek
1.680 - Verhuizing centrale
bibliotheek naar tijdelijke
huisvesting
- Omvormen van filialen in
wijkgerichte
bibliotheekvoorziening ten
behoeve van specifieke
doelgroepen

Subsidies kunst en
Cultuur

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

Lasten
Baten
Saldo

303 - Doorontwikkeling ‘De
0 Pannehoef’ tot ‘Huis voor
303 Amateurs’.

Onderhoud kunst
en Cultuur

Huisvesting en exploitatie
van accommodaties op

Lasten
Baten

193 *
145
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het gebied van de cultuur

Saldo

48

Kunstbevordering
en –voorwerpen

Stimuleren educatief
aanbod door culturele
instellingen. Verschaffen
van inzicht in een breed
cultureel aanbod bij
kinderen en jongeren

Lasten
Baten
Saldo

205 *
0
205

Cultuurnota

Bevorderen van
participatie, innovatie en
cultureel
ondernemerschap

Lasten
Baten
Saldo

124 - Evaluatie cultuurnota “Laat
13 duizend bloemen bloeien”.
112

Theater
“De Bussel”

Is het culturele hart van
Oosterhout met een
inspirerende en verbindende functie is voor iedere
generatie van de Oosterhoutse familie cultureel
uitnodigend en is de
Oosterhoutse ontmoetingsplaats voor zowel
liefhebbers als beoefenaars van podiumkunsten

Lasten
Baten
Saldo

2.515 -- Verbouwing Theater de
841 Bussel, gesloten 1 mei 2014
1.674 tot medio 2015
- Uitkomst verzelfstandigingsonderzoek uitwerken

H19 Centrum voor
kunsten

Bevorderen van de
(creatieve) ontwikkeling
van burgers en het
stimuleren van
cultuurparticipatie d.m.v.
cultuureducatie

Lasten
Baten
Saldo

786 - Toekomstbestendige
0 voorziening kunst- en
786 cultuureducatie
- Renovatie Heuvel 19,
afstoten Heuvel 23

Musea en
archieven

Het in goede, geordende
en toegankelijke staat
beheren van archieven en
collecties.

Lasten
Baten
Saldo

324 *
90
235

Santrijngebied

Herontwikkeling
Santrijngebied

Lasten
Baten
Saldo

0 Voor de herontwikkeling wordt
0 verwezen naar programma 7.
0 Voor relatie met verbouwing
van gebouw de Bussel zie
teksten bij bibliotheek en
theater.

Lasten 6.501
Baten
1.329
Saldo
5.172
* Voor dit beleidsonderdeel zijn in 2014 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd.

Totaal Programma
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Programma 9

Programmering van de Stad

Accenten uit het politiek akkoord
Het (uit benchmarkonderzoek blijkende) verschil in
uitgaven aan kunst en cultuur met vergelijkbare
gemeente wordt grondig geanalyseerd en in
voorkomende gevallen als taakstellende bezuiniging
ingeboekt.
Evenementencoördinatie en vergunningverlening voor
evenementen worden efficiënter uitgevoerd.
Herinrichting van het Santrijngebied levert een
belangrijke kwaliteitsimpuls voor het
voorzieningenniveau van onze gemeente en voor de
stedelijke kwaliteit van onze binnenstad.
Kaderstellende beleidsnota’s
Cultuurnota “Laat duizend bloemen bloeien” (2009)
Nota “Museumbeleid Gemeente Oosterhout” (2009)
Nota Evenementenbeleid “Evenementen maken de stad” (2012)
Herontwikkeling Santrijngebied, keuze voorkeursvariant / Bezuinigingsopgave
bibliotheekvoorziening; Een toekomstbestendige bibliotheek in Oosterhout (2012)
Masterplan Santrijn (2012)
Algemene subsidieverordening Oosterhout (2012) ingangsdatum 1-1-2013
Beleidsregels voor subsidieverstrekking Gemeente Oosterhout (2013) ingangsdatum 1-1-2014

Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
Tevreden over culturele voorzieningen in de gemeente
Tevreden over aanbod en kwaliteit van evenementen en festivals
in de gemeente
Aandeel 18-plussers dat in de afgelopen 12 maanden minimaal
één culturele voorziening in Oosterhout heeft bezocht
Aandeel 18-plussers dat in de afgelopen 12 maanden een
voorstelling heeft bezocht in Oosterhout
Aandeel 18-plussers dat in de afgelopen 12 maanden minimaal
één vorm van (amateur) kunst heeft beoefent
Tevreden over de uitgaansmogelijkheden in de gemeente

Gemeente Oosterhout

Programmabegroting 2014

Score
2011
7,2
n.b.

Score
2012
7,0
7,5

Score
2013
7,1
7,6

n.b.

66%

63%

n.b.

49%

42%

n.b.

31%

30%

7,5

7,3

7,4
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Wat gaan we ervoor doen?
Programma 9 Programmering van de stad
Evenementen
‘Een divers en interessant programma voor ‘Oosterhout Familiestad’
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Evenementenlocaties
Met het verhuizen van VVO naar de Contreie, verdwijnt
de mogelijkheid om grootschalige evenementen te
organiseren op dit voetbalterrein. Er wordt gezocht
naar een passende vervangende locatie.
Gemeentelijke ondersteuning
Uitwerken bezuiniging van € 100.000 op ondersteuning
van evenementen vanuit de unit BOR.
Eenvoudigere en gebruiksvriendelijkere
Standaardisering van vergunningverlening,
vergunningverlening
vereenvoudiging van het proces en digitalisering van
de verlening maken de vergunningverlening
klantvriendelijker en efficiënter.
Evenementencoördinatie en
Het beleid in de nota ‘Evenementen maken de stad’
vergunningverlening voor evenementen
wordt geëvalueerd.
worden efficiënter uitgevoerd en voortgezet
Misbruik van alcohol
Er wordt een programma ontwikkeld om misbruik van
alcohol tijdens evenementen te voorkomen.
Samenwerking met Drimmelen en
De eerste stappen tot samenwerking met Drimmelen,
Geertruidenberg voor vergunningverlening
Geertruidenberg, brandweer en politie worden gezet.
Kunst- en Cultuurbeleid
‘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’
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Evaluatie cultuurnota “Laat duizend
Cultuurbeleid wordt nog steeds vormgegeven conform
bloemen bloeien”.
de cultuurnota. Echter de looptijd van de cultuurnota
“Laat duizend bloemen bloeien” was van 2009 t/m
2012. Dit betekent dat een evaluatie moet uitwijzen of
actualisatie van de nota voor de hand ligt.
Doorontwikkeling ‘De Pannehoef’ tot ‘Huis
voor Amateurs’.

Per april 2012 is voormalig buurthuis “De Pannehoef”
verder gegaan als centrum voor het culturele
verenigingsleven. Hierbij is het voormalig
buurthuisbestuur (in samenwerking met stichting Huis
voor Amateurs) verantwoordelijk voor het beheer en de
exploitatie van “De Pannehoef”. De exploitatie staat
echter onder druk. Derhalve wordt onderzocht welke
beheer- en exploitatievorm kan bijdragen aan een
bruisend cultureel centrum waar ontmoeting leidt tot
inspiratie en kruisbestuiving.

Bibliotheek
‘Realiseren van een toekomstbestendige bibliotheek’
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
- Uitbreiding centrale bibliotheek
Uitbreiding centrale bibliotheek maakt onderdeel uit
- Verhuizing centrale bibliotheek naar
van de herontwikkeling van het Santrijngebied en is
tijdelijke huisvesting
naar verwachting gereed in 2015.
- Omvormen van filialen in wijkgerichte
De omvorming van de wijkfilialen is gekoppeld aan de
bibliotheekvoorziening ten behoeve van uitbreiding van de centrale vestiging. Dit betekent dat
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specifieke doelgroepen

de huidige wijkvestigingen niet worden gesloten
voordat de centrale vestiging is gerealiseerd. Dit
betekent ook dat de afhaal- en inleverpunten in de
activiteitencentra en het aanbod aan
jeugdbibliotheekwerk pas officieel worden gerealiseerd
in 2015. Het jaar 2014 staat in het teken van deze
transitie.

H19 Centrum voor de kunsten
‘Bevorderen van de (creatieve) ontwikkeling van burgers en het stimuleren van cultuurparticipatie
d.m.v. cultuureducatie’
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
- Toekomstbestendige voorziening kunst- In 2014 zullen de eerste stappen worden gezet richting
en cultuureducatie
een toekomstbestendige voorziening kunst- en
- Renovatie Heuvel 19, afstoten Heuvel
cultuureducatie. De nadere samenwerking tussen H19
23
en Theek 5 is hier een belangrijk onderdeel in.
Theater “De Bussel”
Is het culturele hart van Oosterhout met een inspirerende en verbindende functie
Is voor iedere generatie van de Oosterhoutse familie cultureel uitnodigend
Is de Oosterhoutse ontmoetingsplaats voor zowel liefhebbers als beoefenaars van podiumkunsten
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Verbouwing Theater de Bussel, Tijdelijke
sluiting van 1 mei 2014 tot medio 2015

Uitkomst verzelfstandigingsonderzoek
uitwerken
Santrijngebied
Herontwikkeling Santrijngebied
Wat gaan we ervoor doen:
Herontwikkeling Santrijngebied

De verbouwing van de Bussel maakt onderdeel uit van
de herontwikkeling van het Santrijngebied en is naar
verwachting gereed in 2015.
Er wordt overlegd met alle stakeholders over de
sluitingsperiode. Theater de Bussel biedt waar mogelijk
een alternatieve locatie aan huurders.
Theater de Bussel organiseert zelf actief voorstellingen
en concerten op andere locaties.
Verder wordt er toegewerkt naar heropening van
Theater de Bussel2.0; de culturele huiskamer van
Oosterhout De organisatie wordt voorbereid op de
nieuwe situatie bij heropening, tijdens de sluiting
worden medewerkers elders ondergebracht.
Op basis van de uitkomsten van het verzelfstandigingsonderzoek wordt de organisatie van theater de
Bussel aangepast

Toelichting:
Voor de herontwikkeling van het Santrijngebied
verwijzen wij naar programma 7. Voor relatie met
verbouwing van het gebouw de Bussel kan worden
volstaan met de teksten bij bibliotheek en theater.

Outflow
Met betrekking tot de sluiting van het pand Outflow per 1 juli jl. en de door uw raad gelegde
koppeling met jeugd- en jongerenbeleid is het college onveranderd van mening dat de sluiting van
Cultural Hangout Outflow niet hoeft te leiden tot een wijziging van jeugd en jongerenbeleid. Outflow
is in 2006 gestart op de locatie van voorheen de Toonzaal. Nadrukkelijk is destijds afscheid
genomen van een achterhaalde formule waarin, onder begeleiding van de voormalige
welzijnsstichting Merites, jeugdbeleid werd gevoerd met een agogisch karakter. Na een start van
Outflow met enig succes hebben wij de conclusie getrokken dat ook deze nieuwe formule
onvoldoende op belangstelling kan rekenen van de Oosterhoutse jeugd en gelieerde instellingen.
Aangezien derhalve de conclusie kan worden getrokken dat een dergelijke voorziening geen
feitelijke functie kan vervullen in het door de gemeente te scheppen aanbod voor jeugd, ontstaat er
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logischerwijs geen lancune in dit aanbod en het achterliggende beleid van de gemeente. Derhalve is
een aanpassing van het Jeugdbeleid niet nodig.
Het beschikbaar houden van gelden is dan ook niet nodig. Daarmee kan de onvermijdelijke sluiting
van Cultural Hangout Outflow een bijdrage leveren aan de noodzakelijke bezuinigingen. Dit zal
aldus in de begroting 2014 worden verwerkt.
Eventueel nieuw beleid in het kader van preventief jeugd- en jongerenwerk met een agogisch
kenmerk (waar in het geval van Cultural Hangout Outflow geen sprake was) kan in het kader van de
ontwikkeling van nieuw jeugd(zorg)beleid in samenhang met de transitie aan de orde komen.
Sportgala - Cultuurprijs
Beide ceremonies kennen een avondvullend, op cultuur respectievelijk sport gericht programma,
welke moeilijk zijn te combineren. Er is immers sprake van twee verschillende culturen met een
verschillende doelgroep. Nader onderzoek wijst tevens uit dat er hard aan getrokken moet worden
om voldoende nominaties binnen te krijgen en dat er met het wegvallen van een structurele subsidie
onvoldoende financiën zijn om een interessante avond te organiseren. Natuurlijk kan de uitreiking
van beide prijzen gecombineerd worden tijdens een nieuw, door de gemeente te organiseren
evenement. Toch wordt deze optie als niet echt kansrijk gezien. Er is tot op heden bewust voor
gekozen om de organisatie van beide ceremonies buiten de gemeente te leggen. Daarmee wordt de
betrokkenheid van verenigingen en instanties op beide terreinen vergroot. Die betrokkenheid is van
groot belang voor het slagen van een dergelijke uitreiking. Dat blijkt ook uit de gesprekken die zijn
gevoerd met de huidige organisatoren van respectievelijk het sportgala en de cultuurprijs. Zij zien
zelf geen mogelijkheden om dit te combineren. Dit betekent dus dat er ook bij hen hiervoor geen
draagvlak is.

Output-indicatoren
Overige indicatoren
Bibliotheek
Percentage bevolking dat lid is van de bibliotheek
Aantal ingeschreven leners
Aantal bezoekers
Aantal uitleningen
Aantal bezoekers Uitpunt (fysiek en digitaal)
Klanttevredenheid dienstverlening Theek 5
(op schaal van 0-4)
Theater
Aantal voorstellingen de Bussel:
- Professioneel
- Amateur
Aantal kaarten
Musea
Aantal bezoekers:
- Huis voor Erfgoed/Speelgoed- en carnavalsmuseum
- Brabant Museum Oud Oosterhout (BMOO)
Evenementen
Aantal evenementen met:
- 2.500 – 5.000 bezoekers
- meer dan 5.000 bezoekers
Subsidies
Aantal verleende activiteitensubsidies “Programmering van de
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Score
2012

Prognose
2013

Prognose
2014

28,0%
15.058
233.593
522.015
50.736

25,5%
13.770
221.250
520.000
47.500

25,5%
13.800
225.000
520.000
50.000

3,1

n.v.t.*

3,1

90
31
21.000

90
40
23.000

**
-

11.067

15.000

15.000

10.545

12.000

12.000

10
17

8
13

8
13

n.v.t.

22

30

69

stad”
* KTO vindt eens in de 2 jaar plaats.
** I.v.m. de verbouwing van Theater de Bussel in seizoen 2014-2015 geen indicatoren opgenomen

Wat gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie

Rekening
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

6.114
1.482
4.632
0
91
4.541

6.668
1.582
5.086
0
360
4.726

6.501
1.329
5.172
0
353
4.820

6.235
1.510
4.725
0
363
4.362

7.039
1.594
5.444
0
1.325
4.119

7.016
1.597
5.419
0
1.297
4.123

Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves
Onderscheid kostensoorten

(bedragen * € 1.000)
Levering derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overheadkosten
Saldo

1.715
2.714
558
791
724
6.501

Specificatie mutatie in reserves 2014
(bedragen * € 1.000)
Omschrijving
Bedrag
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen
353
outflow, vml. Zandheuvelschool en Santrijn

Belangrijke mutaties
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.5. Actualiseringen.
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Programma 10
Onderwijs, Jeugd & Voorschool
Portefeuillehouder: C.P.W. Bode-Zopfi

Programma 10
Onderwijs, Jeugd & Voorschool

Wat willen we bereiken?
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
Effect
Activiteit
Wat gaat het
Beleidsprioriteiten
kosten in 2014
(x1000)
Jeugdwelzijn
Ondersteunen van
Lasten
267
*
JONG
jongeren bij het
Baten
0
participeren in de
Saldo
267
maatschappij.
Jeugdgezondheidszorg

Het bevorderen,
beschermen en bewaken
van de lichamelijke,
psychische en cognitieve
ontwikkeling van kinderen
(0-19 jaar)

Lasten
Baten
Saldo

0
0
0

Budgetten zijn nu nog
opgenomen in programma
11 en worden vanaf 2015
hier opgenomen

Jeugdzorg

Vroegtijdig signaleren en
aanpakken van
opvoedings- en
opgroeiproblemen bij
jeugd en ouders.

Lasten
Baten
Saldo

775
0
775

- Transitie en transformatie
jeugdzorg
- Doorontwikkeling CJG

Kinderopvang en
voorschoolse
opvang

Toezien op en handhaving van de kwaliteit
van de kinderopvang en
voorscholen

Lasten
Baten
Saldo

58
28
30

Registratie, toezicht en
handhaving kindercentra,
gastouders, voorscholen en
BSO

Onderwijshuisvesting

Het op een adequate en
voldoende wijze bieden
van onderwijshuisvesting (zorgplicht)

Lasten
Baten
Saldo

3.736
37
3.700

- Opstellen IHP 2015-2018

Onderwijs
(achterstanden)
beleid

Zorgdragen dat alle
inwoners van Oosterhout
over een zodanig
opleidings-niveau
beschikken, dat ze
volwaardig en op eigen
kracht kunnen deelnemen
aan de samenleving.

Lasten
Baten
Saldo

2.685
1.297
1.387

- Doorontwikkeling
voorscholen
- Afbouw gemeentelijke
subsidies.
- Evaluatie regionale
samenwerking leerplicht

Leerlingenvervoer

Het bieden van een
vervoersvoorziening
conform de verordening
leerlingenvervoer

Lasten
Baten
Saldo

1.010
13
997

Europese aanbesteding
leerlingenvervoer vanaf
schooljaar 2014-2015

Lasten 8.531
Baten 1.375
Saldo
7.156
* Voor deze beleidsonderdelen zijn in 2014 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd.

Totaal Programma
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Programma 10

Onderwijs, Jeugd & Voorschool

Portefeuillehouder: C.P.W. Bode-Zopfi/ S.W.Th. Huisman

Accenten uit het politiek akkoord
In het op te stellen Integraal Huisvestingsplan (IHP)
worden de huisvestingswensen van het Oosterhoutse
primair en voortgezet onderwijs opgevangen tot
hetgeen wettelijk is voorgeschreven.
De gemeente ondersteunt de wens van het Hanze
College om in Oosterhout te komen tot een
“vakcollege” ter afronding van het vmbo
Het gemeentebestuur blijft streven naar de vestiging
van een hbo-opleiding in Oosterhout.
Het college spant zich in om een “kopklas” tot stand te
brengen, als schakel, vooral voor allochtone jongeren,
tussen het primair en voortgezet onderwijs.
Brede scholen worden ook in deze bestuursperiode verder vormgegeven.
Als uitgangspunt geldt dat het niveau van leerlingenvervoer in overeenstemming wordt gebracht
met hetgeen wettelijk is voorgeschreven.
De uitgaven voor volwasseneneducatie worden in overeenstemming gebracht met de gelden die
de gemeente hiervoor van het rijk ontvangt.
Schoolpleinen worden beter benut als algemene speelvoorzieningen.
In samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs wordt verder gewerkt aan het creëren van
stageplaatsen, waarbij de gemeente een voorbeeldfunctie vervult
Uitgangspunt voor Centrum voor Jeugd en Gezin is dat de gemeente hiervoor niet meer geld
beschikbaar stelt dan dat het van de rijksoverheid ontvangt.

Kaderstellende beleidsnota's
Jeugdwelzijn
Actieprogramma Jong 2011-2014
Jeugdgezondheidszorg
GR Openbare gezondheidszorg
Jeugdzorg
Startnotitie voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (2008);
Ontwerpplan Centrum voor Jeugd en Gezin (2009);
Visie op het Centrum voor Jeugd en Gezin Oosterhout (2009);
Startnotitie jeugdzorg Oosterhout (2013)
Kinderopvang en voorschoolse opvang
Handhavingsbeleid kinderopvang (2012)
Onderwijshuisvesting
Integraal Huisvestingsplan 2011-2014
Verordening huisvesting onderwijs gemeente Oosterhout
Onderwijs(achterstanden)beleid
Onderwijsbeleid in de periode 2011-2015 (College- en raadsnota)
Uitvoeringsplan onderwijs beleid 2012, 2013, 2014
Collegenota: Regionale samenwerking op het gebied van leerlingenadministratie, leerplicht en
voortijdig schoolverlaten
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Dienstverleningsovereenkomst Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio
West-Brabant
Leerlingenvervoer
Verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2011
Beleidsregels leerlingenvervoer 2011
Outcome-indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
Onderwijsvoorzieningen in de gemeente
Waardering basisonderwijs in de woonbuurt
Voorzieningen voor jongeren in de gemeente

Score
2011
7,9
7,7
6,1

Score
2012
7,5
7,6
6,0

Score
2013
7,7
7,7
5,8

Wat gaan we ervoor doen?
Programma 10 Onderwijs, Jeugd & Voorschool
Jeugdwelzijn
Ondersteunen van jongeren bij het participeren in de maatschappij.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Jongeren betrekken bij beleidsontwikkeling Participatie met jongeren omvormen van adhoc overleg
en uitvoering.
naar vaste momenten.
Kinderen en jongeren in samenwerking
Jongeren actief betrekken bij de
met het onderwijs kennis te laten maken
gemeenteraadsverkiezingen.
met de gemeentelijke organisatie.
Stimuleren van jongeren voor het
organiseren van activiteiten (voor
jongeren).
Participeren in de ontwikkeling van een
totaal activiteitenoverzicht voor kinderen en
jongeren.
Organiseren van diverse activiteiten
Afbouw subsidies Jeugdbeleid
Per 1-1-2014 wordt gestart met de afbouw van de
subsidies voor het Oosterhouts Netwerk Overleg, de
speel-o-theek, activiteiten ten behoeve van het
Casuïstiekoverleg jongeren in de openbare ruimte en
de inzet van Avicenna ten behoeve van het CJG. De
subsidie straatspeeldagen, zapbudgetten JONG en
scoutingverenigingen blijven in stand.
Jeugdzorg
Vroegtijdig signaleren en aanpakken van opvoedings- en opgroeiproblemen bij jeugd en ouders.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Vanaf 1 januari 2015 is gemeente Oosterhout
Voorbereiding transitie jeugdzorg
verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg. De
gemeente is nu al verantwoordelijk voor de preventieve
jeugd(gezondheids)zorg en het algemene jeugdbeleid.
In 2015 worden de volgende taken naar de gemeente
gedecentraliseerd:
- de provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg;
- de jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg);
- geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen
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(jeugd-GGZ);
- de zorg voor jeugd met een licht verstandelijke
beperking (jeugd-LVB);
- de jeugdbescherming;
- de jeugdreclassering.
Deze decentralisatie is gericht op het transformeren
van de jeugdzorg; er is een verandering gevraagd van
denken en doen en er moet meer preventieve en
betere zorg worden geleverd voor minder geld.
In 2013 is ter voorbereiding op de decentralisatie van
de jeugdzorgtaken de startnotitie Jeugdzorg
Oosterhout vastgesteld. Hierin zijn de kaders en
uitgangspunten voor het nieuwe jeugd(zorg)beleid
opgenomen. In 2014 moet een beleidsnota over het
jeugdbeleid worden vastgesteld.

Doorontwikkeling CJG

Verwachting is dat de nieuwe Wet Jeugdhulp op 1
januari 2014 wordt gepubliceerd. Vanaf dat moment
kan de gemeente van start gaan met besluitvorming
over en voorbereiding op de concrete invulling van het
nieuwe jeugdstelsel, over de noodzakelijke
overgangsmaatregelen en de inkoop van de zorg.
Met de komst van de nieuwe jeugdzorgtaken voor de
gemeente moet het huidige Centrum voor Jeugd en
Gezin worden doorontwikkeld. In de Startnotitie
Jeugdzorg Oosterhout is een visie op deze
doorontwikkeling vastgesteld. In 2013 is een start
gemaakt met het uitwerken van deze visie in de
praktijk. In 2014 moet definitieve besluitvorming
plaatsvinden over het organisatiemodel waarmee de
gemeente de zorg aan ouders en jeugd gaat leveren.
Dit zal onderdeel uitmaken van de beleidsnota over de
inrichting van het jeugdstelsel in gemeente Oosterhout.

Kinderopvang en voorschoolse opvang
Toezicht en handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang en voorscholen
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Registratie, toezicht en handhaving
Kinderopvang ie een terrein waar momenteel zowel op
kindercentra, gastouders, voorscholen en
het gebeid van registratie als van toezicht en
BSO.
handhaving veel veranderingen in wet- en regelgeving
plaatsvinden. Het is zaak deze veranderingen steeds
tijdig door te voeren in het proces van toezicht- en
handhaving.
Onderwijshuisvesting
Investering in onderwijshuisvesting
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
- Uitbreiding Marcoen in Dorst
Uitvoering Integraal Huisvestingsplan en
- Opzetten IHP 2015-2018
voorbereiden IHP 2015-2018
Onderwijs(achterstanden)beleid
Zorgdragen dat alle inwoners van Oosterhout over een zodanig opleidingsniveau beschikken, dat ze
volwaardig en op eigen kracht kunnen deelnemen aan de samenleving.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Doorontwikkeling voorscholen
In het kader van de ombuigingen wordt per 1-1-2015
gestopt met de subsidie voor de reguliere voorscholen.
In 2013 en 2014 wordt samen met het onderwijs
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Subsidiering project onderwijstijdverlenging
(OTV)

Afbouw subsidie Brede scholen
Afbouw subsidie onderwijsbegeleiding
Afbouw subsidie schoolmaatschappelijk
werk

Afbouw gemeentelijke
onderwijsachterstandensubsidie

Evaluatie regionalisering

MBO opleiding in Oosterhout

bekeken welke voorscholen vanuit de rijksmiddelen
onderwijsachterstanden in stand kunnen worden
gehouden. Hierbij is speciale aandacht voor het
voortbestaan van de voorscholen in de kerkdorpen en
bevorderen van gemengde groepen (doelgroeppeuters
en reguliere peuters).
Het project OTV wordt in 2013 en 2014 verlengd vanuit
een cofinanciering door Delta onderwijs en de
gemeente. De gemeente zet hiervoor middelen in
vanuit de rijksmiddelen onderwijsachterstanden.
Per 1-1-2014 wordt gestart met de afbouw van de
subsidie Brede scholen.
In het kader van de ombuigingen wordt per 1-1-2015
gestopt met de subsidie onderwijsbegeleiding.
In het kader van de ombuigingen wordt per 1-1-2015
gestopt met de subsidie schoolmaatschappelijk werk.
Er zullen vanuit de ontwikkelingen passend onderwijs
en de transitie jeugdzorg nieuwe afspraken tussen
gemeente en onderwijs worden gemaakt om de zorg in
en buiten de school vorm te geven en op elkaar af te
stemmen waardoor de functie schoolmaatschappelijk
werk behouden blijft.
In het kader van de ombuigingen wordt de totale
gemeentelijke subsidie onderwijsachterstanden per 11-2015 beëindigd. Dit heeft gevolgen voor de projecten
verzuimpreventie in het voortgezet onderwijs en de
huisvesting van de reboundvoorziening. De
voortzetting van de reboundvoorziening wordt in het
kader van passend onderwijs verder besproken met de
samenwerkingsverbanden primair en voortgezet
onderwijs. In het kader van verzuimpreventie ligt er het
voorstel om het extra contactmoment van de
jeugdgezondheidszorg in te vullen met
ziekteverzuimbegeleiding in het voortgezet onderwijs.
Vanaf 1 augustus 2012 worden de taken
leerlingenadministratie en een deel van de taken op het
gebied van de leerplicht via een
dienstverleningsovereenkomst op regionaal niveau
uitgevoerd. Begin 2014 zal, na evaluatie,
besluitvorming plaatsvinden over het vervolg.
Op initiatief van Rijschool Willem Verboon en in
samenwerking met het ROC Tilburg en de vakopleiding
transport en logistiek wordt verkend of het mogelijk is
om in het schooljaar in 2014 te starten met een
opleiding logistiek medewerker en chauffeur
goederenvervoer in Oosterhout. Leerlingen gaan vier
dagen in de week werken bij een bedrijf en krijgen één
dag per week les in een van de leslokalen van
Rijschool Willem Verboon.

Volwasseneneducatie
Deelnemers worden voorbereid op passend vervolgonderwijs en/of een positie op de arbeidsmarkt
zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
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Inkoop volwasseneneducatie:
Vanwege verplichte winkelnering wordt de
volwasseneneducatie in 2014 bij het ROC
ingekocht.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
heeft besloten de verplichte besteding (winkelnering)
bij ROC’s los te laten. Het streven is om bij de
uitvoering van dit besluit zoveel mogelijk aan te sluiten
bij de decentralisaties in het sociale domein, welke zijn
voorzien per 2015.

Leerlingenvervoer
Het bieden van vervoersvoorzieningen conform de verordening leerlingenvervoer
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Aanbesteding leerlingenvervoer vanaf
De huidige contracten leerlingenvervoer lopen tot en
schooljaar 2014.
met het schooljaar 2013-2014. De huidige contracten
worden begin 2014 opgezegd en er wordt een
Europese aanbestedingstraject doorlopen, waarna
nieuwe contracten met vervoerders worden
aangegaan.

Output-indicatoren
Overige indicatoren
Aantal scholen primair onderwijs
Aantal scholen voortgezet onderwijs
Aantal scholen (voortgezet) speciaal onderwijs
% schoolverzuim
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Score
2012
22
5
3
2,5%

Prognose
2013
22
5
3
2,5%

Prognose
2014
22
5
3
2,5%
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Wat gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie

Rekening
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

7.384
1.306
6.078
0
333
5.745

7.959
1.370
6.589
0
393
6.196

8.532
1.375
7.157
0
323
6.834

7.527
1.376
6.151
0
317
5.834

7.422
1.377
6.045
0
312
5.734

7.175
1.379
5.797
0
306
5.491

Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Onderscheid kostensoorten
(bedragen * € 1.000)
Levering derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overheadkosten
Saldo

1.697
3.009
2.902
463
461
8.532

Specificatie mutatie in reserves 2014
(bedragen * € 1.000)
Omschrijving
Bedrag
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten voor de
323
investeringsprojecten van de bouw nieuwbouw Loevensteinschool, Hans Berger Kliniek
en De Touwbaan

Belangrijke mutaties
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.5. Actualiseringen.
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Programma 11
Maatschappelijke zorg
Portefeuillehouder: M. Janse-Witte, C.P.W. Bode-Zopfi, S.W.Th. Huisman

Programma 11

Maatschappelijke zorg

Wat willen we bereiken?
Oosterhouters kunnen zo lang mogelijk meedoen aan de samenleving door hun eigen mentale,
sociale en lichamelijke kracht optimaal te benutten.
Dit denken wij te bereiken door naast een breed aanbod van maatschappelijke voorzieningen
wijkgericht samenwerken te regisseren. Hiermee wordt bedoeld dat de burger in zijn directe
omgeving wordt gestimuleerd om vanuit zijn eigen kracht oplossingen te vinden voor de problemen
en beperkingen die hij ondervindt in het dagelijks leven. De gemeente Oosterhout regisseert het
wijkgericht samenwerken om de mentale, sociale en lichamelijke kracht van mensen en hun sociale
netwerk te stimuleren. Bij maatschappelijke zorg wordt het fundament gevormd door drie pijlers:
1. Het bevorderen van een sterke samenleving
2. Vergroten van de maatschappelijke vaardigheden
3. Het bieden van zorg en ondersteuning.
Binnen dit programma wordt tevens een gezonde leefstijl van de inwoners van Oosterhout
bevorderd.
In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is de gemeente verantwoordelijk
voor het geheel van collectieve en individuele voorzieningen ter bevordering van de
zelfredzaamheid van burgers. Burgers moeten 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. Er wordt daarom gestreefd het zelforganiserende vermogen van burgers in
samenhang met zijn of haar sociale omgeving te versterken. Hierbij zal de gemeente een
faciliterende en regisserende rol spelen.
Daarvoor worden de volgende instrumenten ingezet:
• sociale wijkteams
• activiteitencentra
• steunstructuren:
- Centrum voor Jeugd en gezin (CJG)
- Maatschappelijk Steunsysteem (MASS)
- Lokaal dementieprogramma Ketenzorg Dementie
• subsidies:
- subsidie lokaal sociaal beleid
- subsidie buurtzappbudget
- subsidie ouderenorganisaties
• communicatie
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Effect

Activiteit

Wat gaat het
kosten in 2014
(x1000)

Beleidsprioriteiten

Collectieve
voorzieningen WMO

Algemeen

Lasten
Baten
Saldo

145
0
145

*

,,

Bevorderen leefbaarheid
en sociale samenhang

Lasten
Baten
Saldo

161
0
161

Doorontwikkeling
buurtbemiddeling

,,

Preventief ondersteunen
Jeugd

Lasten
Baten
Saldo

1.026
0
1.026

,,

Het geven van informatie,
advies en ondersteuning

Lasten
Baten
Saldo

286
0
286

Doorontwikkeling van
sociale wijkteams in
relatie tot de transities
AWBZ en Jeugdzorg

,,

Ondersteuning
vrijwilligers en Informele
zorg

Lasten
Baten
Saldo

347
0
347

Vrijwilligerswerk is van
alle tijden, maar de
context verandert. In het
kader van actief
burgerschap wordt
gezocht naar vormen
waarbij burgers taken
over kunnen nemen van
de overheid.

,,

Realiseren van
maatschappelijke opvang
en zorg

Lasten
Baten
Saldo

683
0
683

*

,,

Bevorderen van
maatschappelijk verkeer

Lasten
Baten
Saldo

1.044
0
1.044

Doorontwikkeling
activiteitencentra

Individuele
voorzieningen WMO

Samen met de cliënt tot
een passende en
compenserende
oplossing voor zijn/haar
beperking komen.

Lasten
Baten
Saldo

9.356
1.014
8.342

Doorontwikkeling van de
keukentafelgesprekken
in relatie tot de transitie
AWBZ

Aanvulling
compensatieplicht
WMO

Iedere burger kan
zijn/haar dagelijkse
levensverrich-tingen
uitvoeren en het
persoonlijk leven
structureren en daarover
regie voeren.

Lasten
Baten
Saldo

110
0
110

Het voorbereiden van het
opzetten van de
organisatie, het uitvoeren
van het inkoopbeleid en
het contracteren van
partners in het kader van
de nieuwe taken AWBZ.

Welzijns- en
maatschappelijkwerk

Beleid en huisvesting

Lasten
Baten
Saldo

118
0
118

*
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Communicatie

Communicatieplan WMO
2012-2015

Lasten
Baten
Saldo

25
0
25

*

Gezondheidszorg

Gezondheid verankeren
in alle andere
gemeentelijke
beleidssectoren.

Lasten
Baten
Saldo

1.146
0
1.146

*

Lijkbezorging

Het regelen van de
begrafenis / crematie en
de afhandeling van de
nalatenschap na
overlijden, indien er geen
nabestaanden zijn.

Lasten
Baten
Saldo

33
0
33

*

Lasten 14.479
Baten
1.014
Saldo
13.466
* Voor dit beleidsonderdeel zijn in 2014 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd.

Totaal Programma

Gemeente Oosterhout

Programmabegroting 2014

82

Programma 11

Maatschappelijke zorg

Accenten uit het politiek akkoord
Het gebruik van de Oosterhout Pas wordt één
jaar na invoering geëvalueerd.
Per buurt- en dorpshuis zal gedegen onderzoek
plaatsvinden naar de maatschappelijke functie
en de consequenties hiervan voor het
voortbestaan van deze voorziening.
Gezien de stijgende vraag naar zorg moet bij de
uitvoering van de Wmo vooral worden ingezet
op goede en afdoende algemene voorzieningen,
die een beroep op (duurdere) individuele
voorzieningen voorkomen.
De wijk Dommelbergen krijgt een woonzorgvoorziening en servicepunt voor ouderen. De coalitie
staat positief tegenover initiatieven vanuit de markt om ook in de kerkdorpen tot een dergelijke
ontwikkeling te komen.
Het welzijnswerk wordt verder verzakelijkt. Contracten dienen te zijn gebaseerd op een
deugdelijke begroting per product en het is niet langer een automatisme dat producten uitsluitend
worden afgenomen van slechts één (lokale) aanbieder.
De coalitie zal initiatieven ondersteunen om te komen tot vestiging van een hospice.
De coalitie zal initiatieven ondersteunen om te komen tot de vestiging van een crematorium.
Kaderstellende beleidsnota's
Wet Maatschappelijke ondersteuning
Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2012 – 2015 (december 2011)
Procesplan Maatschappelijke ondersteuning 2012 – 2015 (november 2011)
Ombuigingsplan Buurt- en dorpshuizen (april 2011)
Procesaanpak realisatie activiteitencentra (juni 2011)
Projectopdracht Sociale wijkteams (februari 2012)
Projectplan invoering extramurale begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo (februari 2012)
Algemene Subsidieverordening Oosterhout 2012 (januari 2012)
Beleidsregels voor subsidieverstrekking gemeente Oosterhout 2012 (september 2012)
Communicatieplan WMO 2012-2015 (mei 2012)
Transitie AWBZ
Regionale ontwikkelrichting transitie AWBZ – Wmo en dertien lokale leidende principes (
nog vast te stellen september 2013).
Gezondheidszorg
Wet publieke Gezondheid
Nota Lokaal gezondheidsbeleid (nog vast te stellen oktober 2013)
Landelijke nota Gezondheidsbeleid “Gezondheid dichtbij” (mei 2011)
De “Agenda voor een Gezonde Samenleving” van de GGD West-Brabant (februari 2012)
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Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
Voorzieningen voor senioren in de gemeente.
Voorzieningen voor mensen met een functiebeperking in de
gemeente.
Welzijnsvoorzieningen in de gemeente
Gezondheidsvoorzieningen in de gemeente

Score
2011
6,8
6,6

Score
2012
6,4
6,3

Score
2013
64
6,3

6,8
7,3

6,1
7,4

5,8
6,9

Wat gaan we ervoor doen?
Programma 11 Maatschappelijke zorg
Collectieve voorzieningen
Bevorderen leefbaarheid en sociale samenhang
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Leefbaarheid en sociale samenhang in
Buurtbemiddeling krijgt een andere, efficiëntere opzet,
wijken en buurten wordt door collectieve
waarbij samenwerking met andere gemeenten en het
voorzieningen bevorderd. Hierbij worden
delen van verantwoordelijkheid met
burgerinitiatieven gestimuleerd.
woningcorporatie(s) voorop staat.
Collectieve voorzieningen
Preventief ondersteunen Jeugd
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Jeugdigen met problemen met opgroeien
Voor dit onderdeel wordt verwezen naar programma
en ouders met problemen met opvoeden,
10.
worden ondersteund en gestimuleerd om in
hun directe omgeving en vanuit hun eigen
kracht oplossingen te vinden voor
Binnen deze voorzieningen zijn opdrachten
problemen die zij ondervinden in het
opgenomen aan Surplus Welzijn (en/of HOOM).
dagelijks leven.
Collectieve voorzieningen
Het geven van informatie, advies en ondersteuning
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Sociale wijkteams
Burgers worden gestimuleerd om in hun
directe omgeving en vanuit hun eigen
In april 2012 zijn beide sociale teams (Strijen en
kracht oplossingen te vinden voor
Oosterheide) operationeel geworden en in het eerste
problemen die zij ondervinden in het
kwartaal 2013 is op basis van een evaluatie besloten
dagelijks leven op het terrein van de Wmo. om met de huidige teams verder te gaan en een
Daarnaast worden burgers gestimuleerd
doorontwikkeling op basis van de transities AWBZ,
om zich in te zetten voor hun buurt en
Jeugdzorg en Participatiewet te maken.
medebewoners.
2014 staat dan ook in het teken van deze
doorontwikkeling, zodat bij het ingaan van de transities
op 1 januari 2015 de werkwijze en de organisatie van
de sociale teams aansluit bij onze taken en
verantwoordelijkheden vanuit deze transities. De focus
zal hierbij eerst liggen bij de AWBZ en de Jeugdzorg.
In 2014 zal er dan ook op basis van deze
doorontwikkeling voor de transities een voorstel aan de
raad worden gedaan over de toekomst van de sociale
wijkteams.
Informatie, advies en ondersteuning wordt
Burgeradviseurs en klussendienst
geboden aan burgers die geconfronteerd
worden met een beperking, een
Onbezoldigde burgeradviseurs en vrijwilligers in de
belemmering of een zorgvraag en daar
klussendienst geven advies, informatie of bieden
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begeleiding of ondersteuning bij nodig
hebben.

diensten op het gebied van welzijn, wonen, zorg,
financiën en vrijetijdsbesteding.
Binnen deze voorzieningen zijn opdrachten
opgenomen aan Surplus Welzijn (en/of HOOM).

Collectieve voorzieningen
Ondersteuning vrijwilligers en Informele zorg
Wat gaan we ervoor doen:
Vrijwilligers:
Vrijwilligers worden gestimuleerd om zich
te blijven inzetten voor de Oosterhoutse
Samenleving en om anderen aan te
moedigen zich vrijwillig in te zetten voor de
Oosterhoutse samenleving.
Vrijwilligers worden geïnformeerd over de
instrumenten vanuit de Wmo die er zijn
om hun eigen inzet als vrijwilliger te
vergroten of efficiënter te maken.
Vrijwilligers worden gestimuleerd om na te
denken over hoe zij mensen in hun
omgeving kunnen ondersteunen door de
inzet van hun eigen capaciteiten.
Informele Zorg:
De oplopende kosten van de professionele
zorg zorgen ervoor dat dure beroepsmatige
zorg in de nabije toekomst minder en
moeilijker beschikbaar zal zijn. Tevens
komt extramurale begeleiding en
persoonlijke zorg, in het kader van de
transitie AWBZ- Wmo, onder regie van de
gemeente te liggen. De druk op informele
zorg wordt daardoor almaar groter.
Ondersteuning van mantelzorgers kan
overbelasting, en daardoor uitval,
voorkomen of verminderen. Met
vrijwilligerszorg worden mensen en/ of hun
mantelzorgers in kwetsbare situaties
ondersteund bij het ‘meedoen’ in de
samenleving.
Binnen de uitvoering van informele zorg
wordt gestimuleerd om na te denken over
hoe zij mensen in hun omgeving kunnen
ondersteunen door de inzet van hun eigen
capaciteiten.
Collectieve voorzieningen
Bevorderen van maatschappelijk verkeer
Wat gaan we ervoor doen:
Ontwikkelen Activiteitencentra

Gemeente Oosterhout

Toelichting:
Algemeen
Inzet van vrijwilligers en informele zorg is voor het
beleid maatschappelijke ondersteuning van essentieel
belang. Zeker gelet op de komende ontwikkelingen in
het kader van de transities zal steeds meer een beroep
gedaan gaan worden op vrijwilligers en informele zorg.
In 2014 zal daar dan ook extra aandacht voor zijn.
Vrijwilligers:
Vrijwilligerswerk is van alle tijden, maar de context
verandert. In het kader van actief burgerschap wordt
gezocht naar vormen waarbij burgers taken over
kunnen nemen van de overheid.

Informele Zorg:
In 2014 zal, onder meer via het Outputcontract, er
meer gestuurd worden op zorg en ondersteuning die
goed aansluit bij de (zorg)vragen, wensen en
behoeften van (kwetsbare) mensen. Tevens zal er
extra aandacht uitgaan naar een betere afstemming
tussen de onderlinge samenwerking van professionals
en vrijwilligers van betrokken organisaties.

Binnen deze voorzieningen zijn opdrachten
opgenomen aan Surplus Welzijn (en/of HOOM).

Toelichting:
De activiteitencentra en dorpshuis Oostquartier worden
gerenoveerd. Activiteitencentra en dorpshuizen
(wijkactiviteitencentra) ontwikkelen zich verder, gericht
op sociale activering en ontmoeting, signalering en
preventie, informatie, advies en cliëntondersteuning
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voor de burger.
Binnen deze voorzieningen zijn opdrachten
opgenomen aan Surplus Welzijn (en/of HOOM).
Collectieve voorzieningen
Realiseren van maatschappelijke opvang en zorg
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Burgers met een psychosociaal probleem
Binnen deze voorzieningen zijn opdrachten
en/of meervoudige problematiek zijn
opgenomen aan Surplus Welzijn (en/of HOOM).
ondersteund in het versterken van het
zelforganiserend vermogen en kunnen
zoveel mogelijk op hun zelf gekozen wijze
en op een manier die bij hen past,
deelnemen aan de samenleving.
Daarnaast is er sprake van bevordering en
afgestemde behandeling en begeleiding
voor mensen met dementie en hun
mantelzorgers.
Individuele voorzieningen
Samen met de cliënt tot een passende en compenserende oplossing voor zijn/haar beperking komen.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Er is sprake van een toenemende druk op
Ook in 2014 gaan we door met het voeren van
de individuele voorzieningen door onder
keukentafelgesprekken met mensen die voor het eerst
andere de vergrijzing en de wens om
te maken krijgen met de Wmo. Deze gesprekken zijn
langer zelfstandig te blijven wonen. De
bedoeld om samen met de hulpvrager en zijn/haar
netwerk tot een passende oplossing te komen voor
nadruk in onze gesprekken met cliënten
zijn/haar beperking.
ligt, daardoor steeds meer op oplossingen
In 2014 wordt hierbij ook aansluiting gezocht bij de
binnen het eigen netwerk en op algemene
uitgangspunten- en doelstellingen voor onze nieuwe
en collectieve voorzieningen. Belangrijk is
verantwoordelijkheden en taken in het kader van de
daarom om nieuwe collectieve
alternatieven te ontwikkelen en het gebruik transitie AWBZ. Dit hangt samen met de voorbereiding
van de gemeentelijke organisatie en onze burgers op
daarvan te evalueren.
deze transitie en transformatie.
In 2014 vinden er, conform de Perspectiefnota 2014,
evaluaties van de scootmobielpool, de uitgebreide
rolstoelpool en de alfacheque plaats. Ook in deze
evaluaties worden de landelijke ontwikkelingen, zoals
het hergebruik van individuele voorzieningen en de
bezuiniging op het budget voor Hulp bij het Huishouden
meegenomen.
Aanvulling compensatieplicht Wmo
Iedere burger kan zijn/haar dagelijkse levensverrichtingen uitvoeren en het persoonlijk leven
structureren en daarover regie voeren.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Het zorgakkoord en de brief van
staatssecretaris Van Rijn over de
hervorming van de langdurige zorg hebben
voor een aantal punten verduidelijking
gebracht. Echter ontbreekt de concrete
informatie rondom de transitie AWBZ tot op
heden. De verwachting is dat de
wetswijziging van de Wmo in de eerste
helft van 2014 afgerond is en dat daarmee
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In 2014 krijgt de (gemeentelijke) organisatie voor onze
nieuwe verantwoordelijkheden en taken in het kader
van de transitie AWBZ (begeleiding en persoonlijke
verzorging) vorm. Dit betekent dat 2014, in ieder geval
in het teken staat van het opzetten van deze
organisatie (bijvoorbeeld de wijze van
vraagverheldering en de ‘toegang’), maar ook het
uitvoeren van het inkoopbeleid en het contracteren van
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de benodigde duidelijkheid voor
gemeenten wordt verschaft.
In 2014 wordt de organisatie voor onze
nieuwe taken en verantwoordelijkheden in
het kader van de transitie AWBZ op basis
van de door de gemeenteraad
vastgestelde ‘regionale ontwikkelrichting
transitie AWBZ- Wmo’ en de lokale
leidende principes opgezet en uitgevoerd.
Communicatie
Communicatieplan WMO 2012-2015
Wat gaan we ervoor doen:
In 2014 gaan we middels een
publiekscampagne ondersteuning bieden
aan de doelen die in het beleidsplan zijn
opgenomen.
Daarnaast is er aandacht voor de
informatievoorziening aan burgers in relatie
tot het reguliere werk, zoals informatie via
website, infoplein en folders.

partners.
Daarnaast zal na vaststelling van de wetswijziging van
e
de Wmo in 2014 (verwachting 1 half jaar 2014) ook
een wijziging van de verordening en het
uitvoeringsbesluit nodig zijn. Ook deze gewijzigde
verordening en uitvoeringsbesluit zullen in 2014
opgesteld en vastgesteld moeten worden.

Toelichting:
Thema voor 2014 is “meedoen”
De campagne heeft als doel om mensen te informeren
over de Wmo in Oosterhout in het algemeen, bewust te
laten worden over wat eigen verantwoordelijkheid en
kracht inhoudt en wat manieren zijn om die in te zetten
voor zichzelf en anderen. Hierbij wordt ook aandacht
besteed aan de boodschap dat, vanwege de druk op
de financiële positie, het niet meer zo vanzelfsprekend
is dat voorzieningen verstrekt worden. Conform het
gestelde in de Perspectiefnota 2014 worden
oplossingen eerst gezocht binnen het eigen netwerk en
de collectieve voorzieningen.

Gezondheidszorg
Gezondheid verankeren in alle andere gemeentelijke beleidssectoren.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Uitvoering hernieuwde nota Lokaal
In 2014 wordt uitvoering gegeven aan de eind 2013
gezondheidsbeleid 2014-2017.
vastgestelde hernieuwde nota “Lokaal
gezondheidsbeleid 2014 – 2017” met een nadrukkelijke
relatie naar de nota ”Sport en bewegen”.

Noot:
Bij diverse voorzieningen is aangegeven dat er opdrachten zijn opgenomen aan Surplus Welzijn
(en/of HOOM). Al deze opdrachten vormen tezamen het OPC. In 2013 zijn de opdrachten
inhoudelijk ondergebracht, toegeschreven en verantwoord op het effect en doelstelling van het
Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2012 – 2015. Conform de Perspectiefnota is daarmee
tevens een start gemaakt met het “transitieproof” maken van Outputcontracten. In 2014 krijgt dit,
zoals aangekondigd in de Perspectiefnota 2014 samen met het onderzoek naar de consequenties
daarvan, een vervolg. Mogelijk zal dit leiden tot veranderde inzichten en processen. Dit wordt in het
OPC 2014 aangekondigd.
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Output-indicatoren
Score
2012

Overige indicatoren

Prognose
2013

Prognose
2014

Het aantal interne indicaties t.o.v. aantal externe indicaties
1.063/264
90%
90%
(adviezen)
Het totaal aantal uitstaande individuele voorzieningen
6.871
8.000
7.500
Percentage gebruikte deeltaxipassen Wmo*
33%
68%
68%
* Dit is het percentage op jaarbasis van het aantal gebruikte deeltaxipassen Wmo ten opzichte van het aantal
uitstaande deeltaxipassen Wmo. Per abuis is voor de score in 2012, het actieve gebruik per maand
opgenomen.

Wat gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie

Rekening
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

15.155
1.437
13.718
0
77
13.641

15.368
942
14.426
0
0
14.426

14.479
1.014
13.466
0
0
13.466

14.348
1.016
13.333
0
0
13.333

14.324
1.017
13.307
0
0
13.307

14.269
1.019
13.250
0
0
13.250

Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Onderscheid kostensoorten
(bedragen * € 1.000)
Levering derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overheadkosten
Saldo

1.488
11.069
285
983
656
14.479

Specificatie mutatie in reserves 2014
(bedragen * € 1.000)
Bedrag

Omschrijving
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
N.v.t.

Belangrijke mutaties
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.5. Actualiseringen.
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Programma 12
Sport
Portefeuillehouder: M. Janse-Witte

Programma 12

Sport

Wat willen we bereiken?
“Het bevorderen van sportdeelname door inwoners van Oosterhout. Dit is van belang zowel uit het
oogpunt van volksgezondheid als vanuit sociaal perspectief (voorkomen maatschappelijk isolement,
bevorderen integratie, tegengaan overlast)”.
Effect

Activiteit

Wat gaat het
kosten in 2014
(x1000)

Beleidsprioriteiten

Sport

Stimuleren van
sportdeelname,
ondersteunen van
verenigingen en
bevorderen van
topsport

Lasten
Baten
Saldo

617 Uitvoering geven aan de Sportnota
0 “Samen werken aan sporten en
617 bewegen”.

Sportaccommodaties buiten

Beheren en
ontwikkelen van de
buitensport
accommodaties

Lasten
Baten
Saldo

1.664 De realisatie en in gebruik nemen
162 van het Sportpark de Contreie.
1.502 De renovatie van Sportpark TSC
afronden inclusief de openbare
parkeerplaats aan de Warandelaan.
De renovatie van Sportpark Twins
afronden met inbegrip van een
nieuw kleedgebouw.

Sportaccommodaties binnen

Beheren en
ontwikkelen van de
binnensport
accommodaties

Lasten
Baten
Saldo

1.604 Na de ingebruikneming van de Gym403 en Turnzaal Strijen zal de openbare
1.200 ruimte rondom de zaal worden
heringericht.

Zwembaden

Beheren en verder
ontwikkelen nieuw
zwembad complex

Lasten
Baten
Saldo

2.984 - Het masterplan uitwerken naar een
definitief ontwerp.
836
2.148 - Starten daadwerkelijke renovatie.
- In optimale conditie houden van de
sportvoorzieningen.

Lasten
Baten
Saldo

6.869
1.401
5.468

Totaal Programma
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Programma 12

Sport

Accenten uit het politiek akkoord
De sportnota wordt, waar nodig, op hoofdlijnen
geactualiseerd, met vooral aandacht voor de
accommodatiebehoefte van sportverenigingen en
de subsidiesystematiek.
Het voortbestaan van de combi-functies in de sport
is afhankelijk van het voortzetten van de
rijkssubsidie die de gemeente Oosterhout hiervoor
ontvangt.(gerealiseerd)
Na een evaluatie wordt een besluit genomen over
voortzetting van de gemeentelijke steun aan
Oosterhout in Beweging. (gerealiseerd)
VV Oosterhout verhuist, zoals reeds eerder
voorgenomen, naar een nieuwe locatie in De
Contreie.
Honk- en softbalvereniging Twins krijgt de (financiële) mogelijkheid het huidige complex op te
knappen. De gemeente investeert in noodzakelijke, maar sobere aanpassing van de
accommodatie. (gerealiseerd)
Aanzienlijk terugdringen van structureel tekort op exploitatie van de drie Oosterhoutse
zwembaden, op korte termijn door het sluiten van De Blikken en treffen van eenvoudige slecht
weervoorziening op De Warande.
Op de lange termijn winst halen door zwembadvoorziening te concentreren op één (nieuwe)
locatie. Daarbij ook kijken om van dit combi-bad een regionale voorziening te maken.
Onderzoeken of op De Warande een grootschalige stedelijke indoor-sportvoorziening
gerealiseerd kan worden, ter vervanging van een of beide sporthal(len).

Kaderstellende beleidsnota's
Nota Sporten en Bewegen: “Samen werken aan sporten en bewegen”
Beleidskader WMO
Algemene Subsidieverordening 2006
Algemene Subsidieverordening 2012: beleidsregels sport (ingangsdatum 1-1-2013)

Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
Tevreden over sportvoorzieningen in de gemeente
Kwaliteitsbeoordeling klanten sportaccommodaties (a.d.v. 2jaarlijkse enquêtes; volgende enquête in 2013)
Kwaliteitsbeoordeling klanten zwembaden (a.d.v. 2-jaarlijkse
enquêtes; volgende enquête in 2013 )
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Score
2011
7,9
7,8

Score
2012
7,7
--

Score
2013
7,8
--

7,9

--

--
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Wat gaan we ervoor doen?
Programma 12 Sport
Sport
Stimuleren van sportdeelname, ondersteunen van verenigingen en bevorderen van topsport
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Uitvoering geven aan de Sportnota “Samen Een groot deel van de sportnota wordt vormgegeven
werken aan sporten en bewegen”.
binnen het programma de Brede Buurt. In 2014 is er op
wijk- en buurtniveau een op de jeugd, senioren en
mensen met een functiebeperking gericht sport- en
beweegaanbod ontwikkeld dat in de jaren tot en met
2016 verder wordt uitgerold.
Daarnaast zal er in 2014 gestart worden met het
ontwikkelen van een sportaccommodatiebeleid.
Sportaccommodaties buiten
Beheren en ontwikkelen van de buitensport accommodaties
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Realisatie Sportpark de Contreie.
Het sportpark zal begin 2014 worden opgeleverd en in
gebruik genomen door VvOosterhout en OHC`01. Bij
de aanleg en inrichting is tevens specifiek aandacht
besteed aan de mogelijkheden van maatschappelijk
(mede)gebruik door de wijk.
Renovatie Sportpark TSC.
De renovatie van het sportpark zal wat betreft de sport
gerelateerde voorzieningen worden afgerond.
Daardoor zal ook het openbare parkeerterrein aan de
Warandelaan ten behoeve van de daar aanwezige
sportverenigingen kunnen worden opgeleverd.
Renovatie Sportpark Twins.
De renovatie van de velden en buiteninrichting zal zijn
afgerond. De vernieuwbouw van het kleedgebouw zal
voor de aanvang van de competie in april 2014 zijn
gerealiseerd.
Sportaccommodaties binnen
Beheren en ontwikkelen van de binnensport accommodaties
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Gym- en Turnzaal Strijen.
Na het in gebruik nemen van de zaal, waar naast het
bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs de
Gymnastiek- en Turnvereniging EOC een vast
onderkomen heeft gevonden, zal de omgeving worden
heringericht. Door het aanpassen daarvan zal een
meer open en sociaal veilige openbare ruimte
ontstaan.
Zwembaden
Beheren en verder ontwikkelen nieuw zwembad complex
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Het masterplan uitwerken naar een
De raad heeft het krediet beschikbaar gesteld om
definitief ontwerp.
recreatieoord de Warande ingrijpend aan te passen,
o.a. overkappen 50-meter bassin, en daarmee één
zwemvoorziening voor geheel Oosterhout realiseren.
De zwembaden Arkendonk en de Blikken worden
hierna gesloten.
Daadwerkelijke renovatie.
De uitvoering zal plaatsvinden in 2014/2015 waarna de
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In optimale conditie houden van de
sportvoorzieningen: schoon, heel en veilig.

nieuwe overkapping op de Warande voor het
zomerseizoen van 2015 gebruikt kan worden en het
binnenbad vanaf september 2015.
Dit vergt het gehele jaar aandacht, inzet en
inspanningen.

Sportgala - Cultuurprijs
Zie programma 9.

Output-indicatoren
Overige indicatoren
Aantal georganiseerde huurders binnensport
Bezoekersaantallen recreatieoord de Warande
Bezoekersaantallen zwembad de Blikken
Bezoekersaantallen zwemvoorziening Arkendonk

Score
2012

Prognose
2013

Prognose
2014

110
76.536
36.956
111.416

110
85.000
40.000
115.000

110
85.000
35.000
115.000

Wat gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie

Rekening
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

6.306
1.378
4.928
20
378
4.571

6.243
1.363
4.880
0
491
4.389

6.869
1.401
5.468
0
1.151
4.317

6.891
1.678
5.213
0
1.255
3.958

7.480
1.678
5.802
0
1.225
4.578

7.324
1.678
5.646
0
1.194
4.452

Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Onderscheid kostensoorten
(bedragen * € 1.000)
Levering derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overheadkosten
Saldo

Gemeente Oosterhout

2.258
82
2.214
1.261
1.055
6.869
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Specificatie mutatie in reserves 2014
(bedragen * € 1.000)
Bedrag

Omschrijving
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van de renovatie
zwembaden, sportpark TSC, sportpark Contreie, gymzaal Vrachelen, kleedlokaal VVO,
gymzaal Hoofseweg en renovatie Twins

1.151

Belangrijke mutaties
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.5. Actualiseringen.
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Programma 13
Productondersteuning
Portefeuillehouder: J.W.M. Peters, S.W.Th. Huisman

Programma 13 Productondersteuning

Wat willen we bereiken?
“Het zo effectief en efficiënt mogelijk en pro-actief (intern) faciliteren van de gemeentelijke
bedrijfsvoering” is de algemene doelstelling van dit programma.
Effect

Activiteit

Productondersteuning
– Personeel &
organisatie

Het ontwikkelen, coördineren
en faciliteren van het
gemeentelijk personeels- en
organisatiebeleid en
activiteiten op gebied van
personeelsbeheer

Lasten
Baten
Saldo

1.575
108
1.467

Productondersteuning
– ICT en telecom

Het ondersteunen en
faciliteren van de organisatie
op het gebied van
informatisering,
automatisering en telecom

Lasten
Baten
Saldo

4.581
981
3.599

Productondersteuning
– inkoop

Het adviseren over en
begeleiden van inkoop door
de organisatie

Lasten
Baten
Saldo

264
0
264

Productondersteuning
- vastgoed

Het beheren en onderhouden
van accommodaties
gemeentelijk vastgoed

Lasten
Baten
Saldo

2.591
45
2.547

Productondersteuning
- Algemeen

Standaarddienstverlening,
zoals huisvesting,
werkplekautomatisering
en HR-services

Lasten
Baten
Saldo

6.977
14.855
-7.878

*

Bestuurs- en
management
ondersteuning

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

Lasten
Baten
Saldo

856
1
855

*

Geo-informatie

- Wettelijk verplichte,
geogerelateerde
- basis- en kernregistraties
- Landmeten- en
vastgoedinformatie

Lasten
Baten
Saldo

451
70
381

Realisering van de
Basisregistratie
Grootschalige
Topografie (BGT) van
de gemeente
Oosterhout

Gemeente Oosterhout

Wat gaat het
kosten in 2014
(x1.000)
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Beleidsprioriteiten

Mobiliteit & flexibiliteit
en ontwikkeling van
medewerkers.

*

*

Rationaliseren
vastgoedportefeuille

96

Totaal Programma

Lasten
Baten
Saldo

17.296
16.060
1.236

* Voor deze beleidsonderdelen zijn in 2014 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd.
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Programma 13

Productondersteuning

Accenten uit het politiek akkoord
De mogelijkheid zal worden onderzocht tot
samenwerking van ondersteunende (administratieve)
diensten met Drimmelen en Geertruidenberg, mede
met het oog op realiseren van een “medewerkerspool”.
Geen algehele verbouwing van het stadhuis, slechts
ruimte voor investeringen die voortvloeien uit de
toepasselijke wetgeving.Externe oriëntatie en
burgerparticipatie en het organiseren van inspraak in
een vroegtijdig stadium / het versterken van de band
stadsbestuur en Oosterhoutse burger
Verbeteren interactieve gemeentelijke website
Begrijpelijk taalgebruik in publiekscommunicatie/-voorlichting.

Wat gaan we ervoor doen?
Programma 13 Productondersteuning
Productondersteuning
Het ontwikkelen, coördineren en faciliteren van het gemeentelijk personeels- en organisatiebeleid en
activiteiten op gebied van personeelsbeheer
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Mobiliteit & flexibiliteit en ontwikkeling van
De opgave voor de organisatie ligt met name in het
medewerkers.
vervullen van vacatures vanuit de interne organisatie
en het ontwikkelen van medewerkers.
Productondersteuning
Het beheren en onderhouden van accommodaties gemeentelijk vastgoed
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Rationaliseren vastgoedportefeuille
In 2014 gaan we op een onafhankelijke en rationeel
commerciële manier kijken naar onze
vastgoedportefeuille. Daarbij zal (pro-)actief worden
geadviseerd wat het best gedaan kan worden met de
individuele gebouwen
GEO-informatie
Het op een efficiënte wijze beheren en aanleveren van geografische informatie en het coördineren
van de aanleg van kabels en leidingen.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Realisering van de Basisregistratie
De overheid heeft besloten om de Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) van de
Grootschalige Topografie (BGT) in te voeren. Deze
gemeente Oosterhout
nieuwe basisregistratie geeft objecten als huizen,
wegen, dijken en groen weer in een digitaal bestand.
Het programma BGT is een van de onderdelen van de
implementatieagenda in het Nationaal
Uitvoeringsprogramma betere dienstverlening en Eoverheid (i-NUP) en is daarbinnen aangewezen als een
van de speerpunten. De BGT krijgt een wettelijke basis
en zal integraal worden opgenomen in het Stelsel van
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Basisregistraties.

Output-indicatoren

Overige indicatoren
Aantal formatieplaatsen per duizend inwoners (excl. formatie
unit Equalit)
Ziekteverzuim gemeente Oosterhout
Percentage bezwaarschriften dat binnen 18 weken na afloop
van de termijn voor het indienen van bezwaar is afgedaan
(binnen wettelijke termijn)
Percentage gegronde bezwaar –en beroepschriften Awb
Percentage ongegronde bezwaar –en beroepschriften Awb
Afhandelingtermijn bezwaren

Score
2012

Prognose
2013

Prognose
2014

7,6

7,5

7,2

5,94%
96%

5,2%
95%

5,1%
95%

16%
84%

15%
85%

15%
85%

Max. 18

Max. 18

weken

weken

(=wettelijke

(=wettelijke

termijn)

termijn)

Max. 18
weken
(=wettelijke
termijn)

Wat gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie

Rekening
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

16.785
16.767
18
249
919
-652

22.328
21.903
425
0
1.306
-881

17.296
16.060
1.236
500
1.194
542

16.002
14.774
1.228
0
324
904

15.919
14.691
1.228
0
246
982

15.745
14.517
1.228
0
237
991

Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Onderscheid kostensoorten
(bedragen * € 1.000)
Levering derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overheadkosten
Saldo
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7.360
-216
3.673
6.479
0
17.296
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Specificatie mutatie in reserves 2014
(bedragen * € 1.000)
Bedrag

Omschrijving
Storting in reserves
Storting in de bestemmingsreserve Boekwaarde panden
Onttrekking aan reserves
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten voor de investeringen
van de renovatie stadhuis, aanpassingen publiekshal en noodzakelijke onderhoud
stadhuis
Bestemmingsreserve IZA gelden: HRM visie

500
1.048

146

Belangrijke mutaties
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.5. Actualiseringen.
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Programma 14
Algemene dekkingsmiddelen
Portefeuillehouder: J.W.M. Peters

Programma 14

Algemene dekkingsmiddelen

Wat willen we bereiken?
Dit programma heeft vooral een financieel technisch karakter en wijkt daarmee ook sterk af van de
andere programma’s doordat een inhoudelijk programma ontbreekt. In dit programma is met name
een aantal belangrijke gemeentebrede inkomsten- en uitgavenramingen opgenomen, zoals de
algemene uitkering gemeentefonds, algemene belastingen, rente-inkomsten en –uitgave. Ook
worden in dit programma stelposten opgenomen voor toekomstige gemeentebrede kostenposten als
kapitaallasten e.d. die (nog) niet exact toe te delen zijn naar de overige programma’s.
Effect

Activiteit

Wat gaat het
kosten in 2014
(x1000)

Beleidsprioriteiten

Algemene
uitkering

Inkomsten van het Rijk welke
de gemeente naar eigen
inzicht mag besteden

Lasten
Baten
Saldo

0
48.376
-48.376

*

OZB

Uitvoering van de Wet WOZ

Lasten
Baten
Saldo

789
11.007
-10.218

Overheveling
uitvoering WOZ naar
de BWB

Overige
belastingen

Heffing van belastingen

Lasten
Baten
Saldo

10
465
-455

*

Bespaarde rente

Financiering mogelijk maken
tegen minimale kosten en
risico’s

Lasten
Baten
Saldo

4
5.644
-5.640

*

Stelposten en
onvoorzien

Budget beschikbaar houden
voor (on)voorziene zaken

-165
0
-165

*

Saldo kostenplaatsen

n.v.t.

Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Lasten

-306
100
-406

*

Baten
Saldo

Mutatie reserves

Reserves zijn bedoeld om
bepaalde middelen over de
jaargrens te kunnen
vasthouden

Lasten
Baten
Saldo

3.781
4.333
-552

*

Lasten
Baten
Saldo

4.112
69.924
-65.812

Totaal Programma

* Voor dit beleidsonderdeel zijn in 2014 geen specifieke beleidsprioriteiten benoemd.
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Programma 14

Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: J.W.M. Peters

Accenten uit het politiek akkoord
De OZB wordt jaarlijks maximaal verhoogd met het
inflatiepercentage.

Kaderstellende beleidsnota’s
Nota reserves en voorzieningen 2010;
Wet financiering decentrale overheden (Wet
FIDO)
Treasurystatuut 2010
Wet Waardering onroerende zaken
Gemeentelijke verordening Ozb,
hondenbelasting en toeristenbelasting
Ministeriële regelingen

Wat gaan we ervoor doen?
Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen
Belastingen
Heffen van gemeentelijke belastingen
Wat gaan we ervoor doen:
Overheveling van de uitvoering van taken
op het gebied van de WOZ van Breda naar
de BWB

Toelichting:
Met ingang van het belastingjaar 2014 worden ook de
taken op het gebied van de WOZ door de BWB
uitgevoerd. De voorbereidingen hiertoe zijn reeds in
2013 gestart.

Output-indicatoren
Overige indicatoren
Intern rentepercentage
Tarief OZB:
eigendom woningen
eigendom niet-woningen
gebruik niet-woningen
Tarief toeristenbelasting (p.p. nacht)
Tarief hondenbelasting
eerste hond
tweede en volgende hond
kennel
Bedrag onvoorzien per inwoner
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Score
2012

Prognose
2013

Prognose
2014

4,5%

4,5%

4,5%

0,1001%
0,1560%
0,1242%
€ 0,67

0,1069%
0,1660%
0,1319%
€ 0,68

Opbrengst
+ 2,00%

€ 58,56
€ 117,12
€ 373,68
€ 5,00

€ 59,52
€ 119,04
€ 379,32
€ 5,00

+ 2,00%

+ 2,00%

€ 5,00
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Wat gaat het kosten?
Kosten en opbrengsten
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie

Rekening
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

2.139
67.954
-65.815
1.452
116
-64.479

1.741
65.362
-63.621
820
0
-62.801

331
65.591
-65.260
2.259
0
-63.001

988
63.064
-62.076
2.534
0
-59.541

1.529
62.537
-61.008
2.638
0
-58.370

2.025
61.715
-59.690
2.587
0
-57.103

Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Onderscheid kostensoorten
(bedragen * € 1.000)
Levering derden
Inkomensoverdrachten
Kapitaallasten
Apparaatskosten
Overheadkosten
Saldo

-440
0
379
392
0
331

Specificatie mutatie in reserves 2014
(bedragen * € 1.000)
Bedrag

Omschrijving
Storting in reserves
Rentebijschrijving op diverse reserves
Onttrekking aan reserves
N.v.t.

2.259

Belangrijke mutaties
Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.5. Actualiseringen.

Gemeente Oosterhout

Programmabegroting 2014

104

5. Paragrafen
De volgende paragrafen zijn opgenomen in de
programmarekening. Deze zijn verplicht conform
de wettelijke voorschriften.

105

Lokale heffingen

111

Weerstandsvermogen

122

Onderhoud kapitaalgoederen

132

Treasury (financiering)

133

Bedrijfsvoering

135

Verbonden partijen
159

138

Grondbeleid

141

EMU-saldo

143

Subsidieverlening
172
De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de
begroting bezien vanuit een bepaald perspectief.
Het gaat hierbij om onderdelen van de financiële
functie die betrekking hebben op de beleidslijnen
van beheersmatige aspecten. Gezien het belang
van de betrokken onderwerpen en vanwege het
feit dat de raad in het duale stelsel kaders stelt en
controleert, is het van belang dat de raad een
overzicht heeft van de betrokken onderwerpen en
voor die onderwerpen een instrument heeft om de
kaderstellende en controlerende taak uit te
voeren.

5.1

Lokale heffingen

Politiek akkoord 2010-2014
Over de onroerende zaakbelasting en overige belastingen en heffingen is het volgende opgenomen
in het politiek akkoord 2010-2014. Dit betreffen de beleidsmatige uitgangspunten voor de komende
periode.
Belastingcapaciteit OZB
De OZB wordt jaarlijks maximaal verhoogd met het inflatiepercentage.
Overige belastingen en heffingen
Uitgangspunten voor de overige belastingen en heffingen zijn in principe:
• De retributies (vergoeding voor een dienstverlening) zijn kostendekkend;
• Milieuheffingen (met name afvalstoffenheffing en rioolheffing) zijn kostendekkend.
• De overige leges e.d. worden jaarlijks maximaal verhoogd met het inflatiepercentage.

Overzicht gemeentelijke heffingen
Er zijn diverse gemeentelijke heffingen. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste gemeentelijke
heffingen weergegeven.
(bedragen x € 1.000)
Rekening
2012

Begroting
2013

Begroting
2014

10.578
6.085

10.791
5.328

11.007
4.804

5.217
263

6.123
287

6.520
287

Toeristenbelasting
Precario

184
69

178
62

178
74

Leges vergunningverlening openbare orde en veiligheid
Leges burgerzaken

41
967

36
991

22
937

1.170
63

774
68

936
68

2.151
26.788

2.142
26.780

2.069
26.902

Onroerende zaakbelasting
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Hondenbelasting

Leges bouwvergunningen
Marktgelden
Parkeer opbrengsten (parkeerautomaat, vergunning en naheffing)
Totaal
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Ontwikkeling lokale lastendruk
De ontwikkeling van de lokale lastendruk zal worden doorberekend bij het aanbieden van de
raadsnota met de belastingverordeningen die in december in de raad zullen worden behandeld.
Onroerende zaakbelasting
Vanaf 2007 vindt jaarlijkse herwaardering van de onroerende zaken plaats, waarbij voor het jaar
2014 de waardepeildatum ligt op 1 januari 2013. De Woz-waarden en tarieven waarmee gerekend is
om tot in de begroting 2014 opgenomen opbrengst te komen, zijn nog gebaseerd op de waarde per
1 januari 2012. Dit betekent dat op basis van de nieuwe waardering de tarieven worden
herberekend op basis van de in de begroting opgenomen totale opbrengst. Dit kan echter pas
plaatsvinden nadat alle objecten in Oosterhout gewaardeerd zijn.
Met de wetswijziging van 1 januari 2008 zijn de beperkingen aan de opbrengsten onroerende
zaakbelastingen opgeheven. Vanaf die datum wordt gewerkt met de macronorm voor verhoging van
de opbrengsten onroerende zaakbelastingen. Voor 2014 is deze macronorm vastgesteld op 3,50%.
De verwachte inflatie voor 2014 bedraagt volgens het CPB voor 2012 2,00% (conform de
maatstaven loonvoet sector overheid en netto materieel overheidsconsumptie).
Ten behoeve van de begroting 2014 is een raming gemaakt voor de verwachte opbrengst
onroerende zaakbelasting. Op basis van de huidige inzichten wordt een opbrengst verwacht van
€ 11.007.000. Dit is een stijging van € 216.000 ten opzichte van de begroting 2013. Deze stijging is
het gevolg van tariefsontwikkeling (2,00%).
Ontwikkeling van de tarieven onroerende zaakbelasting
De tarieven onroerende zaakbelasting zijn aangepast conform de beleidsuitgangspunten
opgenomen in het politiek akkoord 2010-2014. Alle tarieven zijn berekend op basis van de waarde
eenheid van € 2.500, met ingang van 2009 wordt er gewerkt met een percentage van de Wozwaarde. Ten behoeve van de begroting 2014 is het percentage 2013 verhoogd met 2,00%. De
werkelijke percentages zijn nog afhankelijk van de herwaarderingen en wordt in de raad van
december vastgesteld in de belastingverordening 2014.
Tarieven OZB

2011

2012

2013

Eigendom woning

0,0977%

0,1001%

0,1069%

Eigendom niet-woning
Gebruik niet-woning

0,1507%
0,1194%

0,1560%
0,1242%

0,1660%
0,1319%

Afvalstoffenheffing
Met ingang van 2013 wordt de afvalstoffenheffing berekend op basis van gedifferentieerde tarieven
(diftar). De tarieven zijn daarbij opgebouwd uit een vast en variabel gedeelte. In de onderstaande
tabel zijn de kosten opgenomen die via de afvalstoffenheffing verhaald worden. Uitgangspunt hierbij
is dat de tarieven kostendekkend worden vastgesteld. In december zullen de tarieven ter vaststelling
aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Welke actviteiten worden uitgevoerd?
(Meer) jarenplan afvalverwijdering
Inzamelen Huisvuil
Inzamelen Droge componenten
Inkomsten inzamelen droge componenten
Inzameling via Milieustraat
Inkomsten milieustraat en bedrijfsafval
Veegkosten
Subtotaal kosten activiteiten
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Rekening
2012
29.069
3.413.179
613.796
-596.833
1.128.804
-273.949
220.686
4.534.752

Begroting
2013
27.184
3.369.306
479.689
-798.400
868.205
-385.300
314.881
3.875.565

Begroting
2014
26.419
2.724.054
383.669
-854.314
1.028.948
-377.485
346.906
3.278.197
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Kapitaallasten
Kosten van aanslagoplegging en -inning
Kosten van kwijtschelding
Kosten van oninbaarheid
Rente verlies invoering diftar
BCF ('fictieve' compensabele BTW)

382.833
198.756
308.751
32.343
640.807

Totale kosten te verhalen via tarieven

6.098.243

350.793
207.179
279.000
19.000
36.817
591.937
5.360.291

464.487
163.964
279.000
19.000
599.669
4.804.317

Rioolheffing
Op 1 januari 2008 is de Wet gemeentelijke watertaken in werking getreden. Deze wet voorziet in de
mogelijkheid om een wettelijke verbreding van het gemeentelijke rioolheffing te regelen en regelt
ook 3 gemeentelijke zorgplichten ten aanzien van hemelwater, afvalwater en grondwater.
Via het verbrede rioolheffing is het voor de gemeente ook mogelijk om de kosten van de nieuwe
taken (hemelwater en grondwater) te verhalen op de aansluitingen. Het is hierbij mogelijk om dit in
één belasting te doen of om dit te splitsen in twee belastingen (inzameling en transport afvalwater
alsmede inzameling en verwerking hemelwater). De begroting 2014 is gebaseerd op het VGRP
2012-2016 welke in maart 2012 is vastgesteld door de gemeenteraad.
In de onderstaande tabel zijn de kosten opgenomen die via de rioolheffing verhaald worden.
Uitgangspunt hierbij is dat de tarieven kostendekkend worden vastgesteld. In december zullen de
tarieven ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden.
Rekening
2012
1.006.433
21.855
19.336
178.669
176.388
140.636
220.686
105.208
1.869.210
2.607.970
17.775
93.454
172.129
22.719
472.485
5.255.743

Welke actviteiten worden uitgevoerd?
Jaarplan riolering en water
Verzamelen rioolbeheergegevens
Monitoring en telemetrie
Onderhoud pompen en gemalen
Reiniging riolering
Onderhoud riolering
Veegkosten
Kosten van water
Subtotaal kosten activiteiten
Kapitaallasten
Zakelijke lasten CWA
Kosten van aanslagoplegging en -inning
Kosten van kwijtschelding
Kosten van oninbaarheid
BCF ('fictieve' compensabele BTW)
Totale kosten te verhalen via tarieven

Begroting
2013
930.155
24.850
55.000
122.587
233.895
131.500
314.881
458.225
2.271.093
3.024.647
31.500
70.557
170.000
12.000
622.859
6.202.656

Begroting
2014
963.334
24.850
55.000
136.588
237.296
134.384
346.906
376.619
2.274.977
3.295.389
31.500
50.238
170.000
12.000
685.710
6.519.814

De kosten worden op basis van het vastgesteld beleid verdeeld over niet-woningen en woningen in
de verhouding 30% en 70%.
Rekening
2012
1.576.723
3.679.020
5.255.743

niet woningen (30%)
woningen (70%)
Totale opbrengsten
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Begroting
2013
1.860.797
4.341.859
6.202.656

Begroting
2014
1.955.944
4.563.870
6.519.814
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Hondenbelasting
Voor het houden van honden zijn inwoners van Oosterhout hondenbelasting verschuldigd voor het
aantal maanden dat de honden gehouden worden.
In de onderstaande tabel is de ontwikkeling van de tarieven vanaf 2010 opgenomen.
2010

2011

2012

2013

2014

Per 1 hond
Per volgende hond

e

55,92
111,84

57,12
114,24

58,56
117,12

59,52
119,04

60,72
122,44

Per kennel

357,30

364,56

373,68

379,32

386,88

(bedragen x € 1)

Toeristenbelasting
Voor het houden van verblijf door personen in Oosterhout die niet in de gemeentelijke
bevolkingsadministratie staan ingeschreven wordt toeristenbelasting geheven. Deze belasting wordt
geheven aan campings en hotels, die gevestigd zijn in Oosterhout. Vooraf wordt op basis van een
forfaitair aantal overnachtingen een aanslag opgelegd. De definitieve afrekening vindt plaats op
basis van het werkelijk aantal overnachting middels het door de instellingen ingediende
aangiftebiljet. In de onderstaande tabel is de tariefsontwikkeling vanaf 2010 opgenomen.
(bedragen x € 1)

Per overnachting

2010
0,64

2011
0,65

2012
0,67

2013
0,68

2014
0,69

Leges burgerzaken
De leges burgerzaken is een ( veelal gedeeltelijke) vergoeding voor bepaalde diensten/producten
die door de gemeente aan de burger worden verleend. De leges Burgerzaken zijn gesplitst in een
drietal leges:
• Burgerlijke Stand,
• Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)
• Overige stukken Publieksdiensten (waaronder de reisdocumenten en rijbewijzen)
De hoogte van de gemeentelijke leges Burgerzaken kan voor de meeste producten door de
gemeente zelf worden bepaald. Voor een aantal producten / diensten heeft het Rijk een maximum
vastgesteld. Dit zijn voornamelijk producten die in feite door het Rijk worden geleverd maar via de
gemeente, waar men woonachtig is, kunnen worden aangevraagd. Voorbeelden hiervan zijn onder
andere reisdocumenten, verklaringen omtrent het gedrag, naturalisaties en documenten ingevolge
de Vreemdelingenwetgeving (verblijfs- en vestigingsvergunningen).
Overigens staan de totale inkomsten vanuit deze leges onder druk omdat steeds meer (semi)
overheidsinstanties en door de overheid aangewezen personen (pensioen-fondsen, notarissen,
gerechtsdeurwaarders etc.) rechtstreeks de GBA kunnen raadplegen.
Hierdoor hoeven de burgers zelf steeds minder bewijsstukken / uittreksels uit de GBA aan te vragen.
Leges bouwvergunningen
Voor het (ver)bouwen van een object worden bouwleges opgelegd. Deze leges worden berekend op
basis van een percentage van de bouwkosten boven een minimum.
Kwijtschelding
Voor mensen uit de lagere inkomensgroepen, die te maken hebben met bijzondere
omstandigheden, bestaat de mogelijkheid om gehele of gedeeltelijke kwijtschelding aan te vragen
van riool- en afvalstoffenheffing. De gemeenteraad heeft besloten dat bij de beoordeling de 100%bijstandsnorm wordt gehanteerd. Dit in afwijking van de landelijke norm van 90%. Hierdoor kan
iemand met nagenoeg geen vermogen en een inkomen op bijstandsniveau volledige kwijtschelding
krijgen van de gemeentelijke heffingen.
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Mensen die bekend zijn bij de afdeling ISC via de uitkeringsadministratie worden automatisch
kwijtgescholden, zij ontvangen dan ook geen aanslagbiljet.
De volgende bedragen zijn in de begroting 2014 en meerjarenramingen 2015 tot en met 2017
opgenomen ten behoeve van de kwijtscheldingen.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing
Kwijtschelding rioolheffing
Kwijtschelding hondenbelasting
Totaal
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2013
279.000
170.000
6.000
455.000

2014
279.000
170.000
6.000
455.000
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2015
279.000
170.000
6.000
455.000

2016
279.000
170.000
6.000
455.000

2017
279.000
170.000
6.000
455.000
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5.2 Weerstandsvermogen
In de paragraaf weerstandsvermogen wordt de financiële robuustheid van de begroting
weergegeven. Onder weerstandsvermogen wordt in algemene zin verstaan de mogelijkheid om
tegenvallers op te vangen. De paragraaf weerstandsvermogen dient volgens artikel 11 van het
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ten minste de volgende inhoud te bevatten:
A. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden
waarover de gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
B. Een inventarisatie van risico’s, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van
materiële betekenis zijn in relatie tot de financiële positie;
C. Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s en de realisatie daarvan.

A. Weerstandscapaciteit
Met de weerstandscapaciteit wordt bedoeld de aanwezige middelen en mogelijkheden waarover de
gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn te dekken. Hierbij
kan onderscheid worden gemaakt tussen structurele en incidentele weerstandscapaciteit. Met het
eerste worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de
lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de
programma’s. Met de incidentele weerstandscapaciteit wordt bedoeld het vermogen om calamiteiten
en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat dit invloed heeft op de
voortzetting van taken op het geldende niveau.
Structurele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit:
1. De post onvoorzien. Deze bedraagt € 270.000;
2. De onbenutte belastingcapaciteit.
Incidentele weerstandscapaciteit
De Incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de volgende onderdelen:
3. Het vrije deel van de algemene reserve, de vrije reserve en de bestemmingsreserves;
4. Eventuele stille reserves.

De post onvoorzien
In de begroting is jaarlijks een post onvoorzien opgenomen van € 5,00 per inwoner. Deze post
bedraagt voor 2014 afgerond € 270.000.
Onbenutte belastingcapaciteit
De onbenutte belastingcapaciteit geeft een indicatie van de mogelijkheden, die een gemeente heeft
om haar inkomsten via extra belastingopbrengsten te verhogen. De belangrijkste inkomstenbronnen
van de gemeente Oosterhout zijn OZB-inkomsten, afvalstoffenheffing en rioolheffing.
De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn beiden begroot op een kostendekkend niveau. Dit
betekent dat hierin geen onbenutte capaciteit aanwezig is.
In het bestuursakkoord tussen de regering en de VNG is meegenomen dat met ingang van 2008 de
verhoging van de OZB-tarieven niet meer is gemaximeerd. Het vervallen van de limitering OZB mag
echter niet leiden tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk. Het instellen van een
macronorm moet dat voorkomen. Als de ontwikkeling van de lokale lasten tot overschrijding van die
norm leidt, kan het Rijk ingrijpen via correctie van het volume van het gemeentefonds. Binnen de
OZB is er dus wel sprake van onbenutte belastingcapaciteit.
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Onderstaand is berekend dat er een onbenutte belastingcapaciteit is van circa € 3,5 miljoen. Dit is
de ruimte ten opzichte van de tarieven die landelijk vastgesteld zijn om toegelaten te kunnen worden
als artikel 12 gemeente.
Voorgaande jaren werd de ruimte nog berekend ten opzichte van landelijk vastgestelde maximale
tarieven, echter aangezien de maximalisering is opgeheven is dit niet meer zinvol. Aansluiting bij de
zogenaamde artikel 12 tarieven is dan meer voor de hand liggend. In de berekening is overigens
nog gerekend met fictieve tarieven voor 2014, aangezien deze door herwaardering nog aangepast
worden.
Bedragen * € 1.000
Waarde
2013

Tarief
2013
+2%

Tarief
artikel 12

Bruto
Opbrengst
2014

Bruto
opbrengst
tarief art 12

Onbenutte
capaciteit

- woningen eigenaar

5.509.063

0,1156%

0,1651%

5.998

9.095

3.097

- niet woningen eigenaar

1.724.694

0,1771%

0,1651%

2.918

2.847

71-

- niet woningen gebruiker

1.560.417

0,1407%

0,1651%

2.091

2.576

485

Totaal

8.794.174

11.007

14.519

3.512

De tarieven zijn weergegeven als percentage van de waarde van de onroerende zaak. Het betreft
gegevens over het jaar 2013, aangezien de gegevens voor 2014 nog niet definitief zijn.
Een andere manier om naar de onbenutte belastingcapaciteit te kijken is om de jaarlijkse stijging te
vergelijken met de macronorm vanuit het Rijk. De macronorm voor het begrotingsjaar 2014 is door
het Rijk berekend op 3,00% (meicirculaire 2013). Dit betekent dat het Rijk landelijk gezien niet wil
dat de lokale lasten met meer dan dit percentage stijgen.
In de begroting 2013 is voor de gemeente uitgegaan van een stijging van de OZB opbrengst met
2,00 %. Dit is dus 1,00 % lager dan de macronorm. De onbenutte belastingcapaciteit ten opzichte
van deze macronorm is in dit geval circa € 108.000.

Het vrije deel van de algemene reserve, de vrije reserve en de bestemmingsreserves
Algemene reserve
De doelstelling van de algemene reserve is:
1. het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten. De benodigde omvang is sterk
afhankelijk van de interne beheersing van de bedrijfsprocessen. Als de planning- en
controlcyclus goed functioneert dan zullen via bijsturing tekorten/overschotten in de uitvoering
van de begroting met behulp van een aanpassingsproces in uiterlijk 2 à 3 jaar weer worden
gecorrigeerd.
2. onvoorzienbare externe ontwikkelingen op te vangen.
Het minimale niveau van de algemene reserve is in 2010 door de gemeenteraad vastgesteld op € 5
miljoen. Iedere vier jaar wordt de hoogte van de algemene reserve heroverwogen. De algemene
reserve is en blijft te allen tijde vrij besteedbaar.
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Vrije reserve / bestemmingsreserves
De vrije reserves en bestemmingsreserves (m.u.v. reserve investeringsprojecten) zijn allen vrij te
besteden voor de diverse doeleinden. De bestemmingsreserves zijn wel gelabeld voor bepaalde
doeleinden, maar de raad kan ten allen tijde besluiten hier een andere doel aan te geven. De
ontwikkeling van de vrije reserve is beschreven in het hoofdstuk investeringen van de financiële
begroting. De reserves hebben zich als volgt ontwikkeld:
Bedragen * € 1.000
Incidentele weerstandscapaciteit

Eind 2011

Algemene reserves

Eind 2012

5.027

Eind 2013

5.077

5.078

Eind 2014
5.179

Vrije reserve

29.760

25.581

14.358

12.645

Reserve grondexploitatie

20.751

21.466

20.218

18.147

Overige bestemmingsreserves

21.690

25.553

27.313

19.866

Totaal

77.228

77.677

74.062

55.837

De afname van de vrije reserve is toegelicht in hoofdstuk 6 paragraaf 12.
Stille reserves
Van stille reserves is sprake als de marktwaarde van de bezittingen (activa) van de gemeente de
boekwaarde daarvan overstijgt, het kan hier zowel gaan om vaste activa (panden) als financiële
activa (aandelenkapitaal). Voorwaarde voor het opvoeren van deze stille reserves in de
weerstandscapaciteit is dat de activa direct verkoopbaar zijn indien de gemeente dat zou willen.
De aandelen die in het bezit zijn van de gemeente zijn momenteel niet vrij verhandelbaar.
Ook de gemeentelijke gebouwen kunnen een stille reserve bevatten, echter omdat deze veelal
nodig zijn voor het uitvoeren van de gemeentelijke taken, zijn zij niet direct ten gelde te maken. De
conclusie is dat we wel een stille reserve bezitten, deze is echter slechts deels aanwendbaar in onze
weerstandscapaciteit, omdat de aandelen en een groot deel van de gemeentelijke panden niet direct
verhandelbaar zijn.
Bedragen * € 1.000
Post

Totaal Eigen
Vermogen*

Brabant Water NV
NV Bank Nederlandse Gemeenten
Rewin NV
Totaal

Aandeel
Oosterhout

Boekwaarde
Oosterhout

Stille reserve
Oosterhout

437.682

2,78%

238

12.167

2.752.000

0,06%

88

1.651

506

5,92%

2.575.792

9

29

335

13.847

* Gebaseerd op jaarrekeningen 2012
Dit betekent dat er stille reserves zitten in het Oosterhoutse aandelenbezit van zo’n € 13,5 miljoen.
Omdat deze ‘stille reserves’ echter niet direct verhandelbaar zijn, kiezen wij ervoor om deze niet
direct te betrekken bij het weerstandsvermogen.
Conclusie weerstandscapacitiet
Post
Structurele weerstandscapacitiet
Incidentele weerstandcapaciteit
Totale weerstandscapaciteit

2014
3.512.000
55.837.000
59.349.000

De gemeente Oosterhout beschikt hiermee over een weerstandscapaciteit van ruim € 59 miljoen.
Het moge overigens duidelijk zijn dat de Oosterhoutse ambitie om te investeren in de stad op termijn
leidt tot een kleinere reservepositie en dus een lagere weerstandscapaciteit. Deze trend begint in
2014 al zichtbaar te worden.
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B. Risico’s
Tegenover de hierboven geïnventariseerde weerstandscapaciteit staan de risico’s die de gemeente
loopt. Reguliere risico’s – risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn
– maken geen deel uit van deze paragraaf. Hiervoor zijn immers verzekeringen afgesloten of
voorzieningen gevormd. De risicoparagraaf geeft een inventarisatie van de risico’s waarvoor geen
maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële
positie.
Mogelijke voor- of nadelen op exploitatieposten worden hier niet als risico gedefinieerd.
De onderstaande risico-inschatting is gestoeld op diverse aannames. De globale inschatting van
kans en omvang is tijdsgebonden, waarbij het (voortschrijdend) inzicht sterk afhankelijk is van vele
onzekere toekomstige factoren. Onder dergelijke risico’s verstaan wij derhalve: alle redelijk
voorzienbare onzekerheden die niet direct vooraf kwantificeerbaar zijn. Daarom kunnen er geen
voorzieningen voor worden gevormd.
Het gaat om de volgende zaken:
Algemene uitkering
Omschrijving:
Gezien de schommelingen, de onvoorspelbaarheid van de landelijke/
Europese economische ontwikkelingen blijft de hoogte van de
rijksuitgaven een risico. Door het herinvoeren van het principe “samen de
trap op- samen de trap af” blijft dit een groot risico voor de gemeente.
Naast bovenstaande onzekerheid dient ook nog vermeld te worden dat
het gemeentefonds herverdeeld gaat worden. Het gemeentefonds is
onderverdeeld in 16 clusters en 60 verdeelmaatstaven. Op dit moment
vindt onderzoek plaats naar mogelijke scheefgroei in de zes clusters. Het
maximale herverdeeleffect is afgetopt op 15 euro per inwoner.
Impact:
Aangezien de totale algemene uitkering (bijna € 49 miljoen) ruim 30% van
de totale inkomsten van de gemeente bedraagt, is de impact groot te
noemen. Maximaal risico van herverdeling gemeentefonds bedraagt circa
€ 800.000.
Maatregelen:
Door vast te houden aan de koers die uitgezet is in de
ombuigingsoperatie Stofkam wordt tijdig geanticipeerd.

Decentralisatie van taken richting gemeenten
Omschrijving:
Er wordt op dit moment gesproken over overheveling van taken van Rijk
naar gemeenten. Het betreft taken op het gebied van de AWBZ en de
Jeugdzorg. Daarbij zijn er nog ontwikkelingen op het gebied van de
participatiewet. In de eerste jaren na de overgang van deze taken richting
de gemeente zijn (financiële) nadelen ten opzichte van de begroting niet
ondenkbaar.
AWBZ
Impact:
• Het is inmiddels duidelijk dat de extramurale begeleiding vanaf 1
januari 2015 onder de Wmo wordt gebracht en daarmee een
verantwoordelijkheid voor de gemeente wordt. Dit geldt ook voor de
functie persoonlijke verzorging uit de AWBZ, echter is hier landelijk
meer discussie over. In de septembercirculaire wordt het bedrag voor
2015 bekend gemaakt. Dit bedrag is gebaseerd op de werkelijke
uitgaven per gemeente in 2012. Op basis van de nu beschikbare
gegevens over de uitgaven in 2012 in Oosterhout lijkt het om een
bedrag tussen de €20 en €30 miljoen te gaan.
• Deze nieuwe verantwoordelijkheden gaan gepaard met
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efficiencykortingen van 25% op extramurale begeleiding en 15% op
persoonlijke verzorging. In de concept-wettekst Wmo 2015 wordt
gesproken over dat het budget dat gemeenten gaan krijgen gebaseerd
wordt op de werkelijke uitgaven per gemeente in 2012. Wanneer
gekeken wordt naar de groei van de reële zorguitgaven in Nederland
de afgelopen jaren, stijgen deze met circa 4,3% per jaar. Ondanks dat
dit percentage niet alleen de AWBZ betreft is het duidelijk dat de
efficiencykortingen door het kiezen voor 2012 als basisjaar, in
werkelijkheid hoger uit vallen. Gemeenten worden immers niet
gecompenseerd voor de stijging van de uitgaven in 2013 en 2014.
• In de concept-wettekst Wmo 2015 wordt ook ingegaan op het
overgangsrecht voor bestaande cliënten. Voor extramurale cliënten
zou het overgangsrecht betekenen dat zij hun recht op hun huidige
zorg behouden tot uiterlijk 1/1/2016. Voor intramurale cliënten
waarvoor hun recht op beschermd wonen komt te vervallen zou een
overgangstermijn van ten minste vijf volle kalenderjaren gaan gelden.
Dit betekent dat de gewenste omslag die van gemeenten wordt
verwacht om de nodige transformatie (en daarmee bezuiniging) uit te
voeren slechts voor een deel vanaf 1 januari 2015 kan plaats vinden.
Alleen voor nieuwe cliënten kan deze verandering worden ingezet. De
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zich daarom
duidelijk uitgesproken tegen dit overgangsrecht. Het is op dit moment
dan ook nog onduidelijk hoe het overgangsrecht er daadwerkelijk uit
komt te zien.
Jeugdzorg
•
In de meicirculaire 2013 heeft het Rijk het verdeelmodel van de
middelen per gemeente bekend gemaakt. Gemeente Oosterhout
krijgt op basis van deze gegevens een bedrag van € 10.944.725,-* in
het jaar 2015.
•
De taakstelling van 15% wordt gefaseerd over drie jaar doorgevoerd,
te weten 4% in 2015, 9 % in 2016 en 15% vanaf 2017.
•
In de meicirculaire 2014 wordt het definitieve bedrag per gemeente
voor 2015 bekend gemaakt. Hierin wordt ook informatie gegeven over
de budgetten per gemeente op basis van een nieuwe, objectieve
verdeling, welke geleidelijk van kracht zal zijn vanaf 2016.
•
In de Startnotitie Jeugdzorg is een risico-inventarisatie opgenomen.
Participatiewet
•
Het Voorstel voor de Participatiewet zal naar alle waarschijnlijkheid
eind 2013 bij de Tweede Kamer worden ingediend. De voorgenomen
invoeringdatum van de Participatiewet is 1 januari 2015. Met de
komst van de Participatiewet is er geen instroom in de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) meer mogelijk. De Participatiewet biedt
echter wel de mogelijkheid van een vorm van beschut werk. Een
gedeelte van de Wajong-populatie zal na 1 januari 2015
overgeheveld worden van de Wajong naar de Participatiewet en
hiermee dus onder de verantwoordelijkheid van de gemeente komen.
Door de afspraken in het Sociaal Akkoord wordt voor het aan het
werk helpen van personen met een arbeidsbeperking een belangrijke
rol toebedeeld aan regionale werkbedrijven. Op dit moment is echter
nog onduidelijk hoe deze regionale werkbedrijven vorm gegeven
moeten worden en welke taken deze werkbedrijven krijgen.
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Maatregelen:

Er is nog veel onzekerheid met betrekking tot het takenpakket, budgetten,
tijdpad en de samenwerking bij de uitvoering. In de begroting is er
derhalve nog niets voor opgenomen.

Grondexploitaties algemeen
Omschrijving:
In deze begroting 2013 is een overzicht gegeven van de inkomsten en
uitgaven binnen de vrije reserve. Conclusie hieruit is dat er sprake is van
een redelijk evenwicht tussen de toekomstige inkomsten en uitgaven.
Een belangrijk extra risico hierbij is echter dat de inkomsten uit
grondverkopen onder druk komen te staan als gevolg van de
economische ontwikkelingen.
Via scenarioanalyses en het periodiek doorrekenen van deze projecten
ontstaat er goed inzicht in de risico’s. Daarnaast wordt in het MPG per
project en totaal specifieke berekeningen gemaakt inzake risico’s en
weerstandsvermogen.
De Contreie is het grootste project binnen onze gemeente met een
boekwaarde (geïnvesteerd bedrag per 1-1-2013 ) van ruim 40 miljoen.
Deze wordt hieronder specifiek toegelicht. Voor de overige projecten is het
risico beperkt te noemen. Zij zijn beperkt van omvang en hebben
momenteel nauwelijks tot geen boekwaarden.
In paragraaf 6.4 zijn de ontwikkelingen binnen de grondexploitatie
Impact:
aangegeven. Daarbij is ook het benodigde weerstandsvermogen
berekend op basis van de zogenoemde IFLO-methode. Daaruit blijkt dat
het benodigde weerstandsvermogen € 14,35 miljoen is.
Maatregelen:
De plannen worden periodiek doorgerekend op basis van de dan actuele
inzichten. Binnen de vrije reserve worden de bedragen binnen de P&C
cyclus steeds geactualiseerd, hetgeen zorgt voor de periodiek
afstemmingsmoment tussen de uitgaven en inkomsten.
Daarnaast is er binnen de grondexploitatie een algemene bedrijfsreserve
beschikbaar ter hoogte van circa € 12,5 miljoen en zijn er reeds
voorzieningen getroffen ter hoogte van ruim € 8,6 miljoen (met name voor
Zwaaikom).

De Contreie
Omschrijving:

Impact:

Maatregelen:

Gemeente Oosterhout

De belangrijkste risico’s voor de Contreie zijn:
- Afzet van de woningen in dit gebied.
- Looptijd
- Kostenstijging door langere fasering
- Leefbaarheid in de wijk door langere fasering
Ten behoeve van risico management is er in de zomer van 2013 een
risico-analyse uitgevoerd en worden de hierin voorgestelde beheersmaatregelen in rest van 2013 in een implementatieplan doorgevoerd.
De huidige raming voor de grondexploitatie de Contreie resulteert in een
verwachte winst van € 13,3 miljoen. Er zijn voor de Contreie een aantal
scenario’s doorgerekend. Op basis hiervan is een risicobuffer binnen de
vrije reserve aangehouden van € 6,5 miljoen (de helft van de verwachte
opbrengst).
Bij iedere actualisatie wordt er, naast de reguliere toets van hoogte en
planning van kosten, extra kritisch gekeken naar de prognose van de
afzet van de woningen, omdat dit het grootste effect op de eindwaarde
heeft. Daarnaast is binnen het project de Contreie reeds gecalculeerd met
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de afzet van de woningen in 8 jaar in plaats van 5 jaar.

Ontwikkeling WSW bedrijf WAVA/ !GO
Omschrijving:
Voor het jaar 2014 begroot WAVA geen aanvullend tekort. Dit zou
betkenen dat er bovenop de ‘reguliere’ gemeentelijke bijdrage van €
2.250 per SW-er per jaar geen aanvullende gemeentelijke bjidrage nodig
is. Dit resultaat zal echter alleen bereikt kunnen worden als het aan de
WAVA-begroting gekoppelde bezuinigingsplan volledig tot uitvoering
gebracht kan worden.
Ook WAVA heeft last van de huidige economische situatie. Dit betekent
dat het soms moeilijk is om voldoende werk voor de doelgroep te
genereren.
De Participatiewet zal grote gevolgen hebben voor WAVA. Vollgens de
huidige plannen van de Participatiewet stopr vanaf 1 januari 2015 de
instroom in de Wsw. De Participatiewet biedt slechts voor een beperkte
groep personen de mogelijkheid van een vorm van beschut werk.
Impact:
Groot
Maatregelen:
De zes Dongemondgemeenten trekken gezamenlijk op in de
voorbereiding op de komst van de Participatiewet. Een aspect dat hierbij
aan bod komt is de toekomstige rol van WAVA. Deze rol zal echter mede
afhankelijk zijn van de rol die de regionale werkbedrijven krijgen. Hierover
zal in de loop van 2014 duidelijkheid moetem komen.

Belastingsamenwerking
Omschrijving:
De begroting 2013 van de BWB voorzag in een aantal forse risico’s tot
een bedrag van € 3,3 miljoen in 2013. Risico’s die door het BWB niet
waren verwerkt in de begroting. De nieuwe begroting 2014 kent een totaal
geschat risico van € 395.000 in 2014. Ons geschatte aandeel in dat risico
bedraagt 2,93% zijnde een bedrag van ruim € 11.000.
Aangezien de grote risico’s niet daadwerkelijk zijn opgetreden, en de
bedrijfsvoering van de BWB ‘staat’, wordt dit risico op nihil gesteld.
Impact:
Mogelijk nadeel: nihil.
Maatregelen:
Uitgangspunt voor de gemeente is dat wanneer deze risico’s zich
voordoen deze in eerste instantie binnen de bedrijfsvoering van BWB
opgevangen moeten worden, alvorens een beroep te doen op de
deelnemende gemeenten.

Onderhoud gebouwen buitensport
Bij het deels privatiseren van de buitensport heeft men onvoldoende
Omschrijving:
gerealiseerd welke consequenties dit had voor de opstallen. Duidelijkheid
moet komen over de rol van de gemeente c.q. de sportverenigingen. De
verenigingen hebben zelf namelijk ook onderhoudsverplichtingen.
Vanaf 2013 worden de accommodaties door het Sportbedrijf en de
afdeling Gebouwen en installaties geschouwd, zodat inzichtelijk is de
status van de accommodatie. Tevens wordt er gewerkt aan een nieuw
contract waar alles beter wordt omschreven, zodat de club nog beter in
beeld heeft wat van hun wordt verwacht.
Het nieuwe sportpark de Contreie en Tsc worden als voorbeeld genomen,
zodat daarna deze contracten kunnen worden uitgerold op de andere
sportparken.
Daarnaast worden/zijn de gebouwen van TSC en Twins aangepakt,
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Impact:
Maatregelen:

Planschade
Omschrijving:

Impact:
Maatregelen:

waardoor er hier geen sprake meer is van onderhoudsachterstand.
Diverse gebouwen zijn/worden reeds aangepakt, waardoor de impact van
dit risico fors is verminderd.
De eerste stappen zijn gezet in hoe in de toekomst om te gaan met
accommodaties (gemeentelijk vastgoedbeheer).

Bij planontwikkeling kan een belanghebbende waardoor verandering van
bestemming de waarde van zijn onroerende zaak vermindert, deze schade
verhalen op de overheid (art. 6.1 e.v. Wro). Het is mogelijk om de schade
door de gemeente te verhalen bij de verzoeker van een planologische
maatregel.
Planschade toekenning kan leiden tot extra kosten.
Door consequent de kosten bij de verzoeker van een planologische
maatregel te leggen zullen de kosten ten gevolge van claims beperkter zijn
dan in het verleden. Bij een herontwikkeling waarbij een grondexploitatie
wordt geopend zullen de geprognosticeerde kosten hiervan deel uitmaken.
Overige niet afwendbare claims zullen leiden tot een overschrijding binnen
het product structuur- en bestemmingsplannen.

Achtervang gewaarborgde geldleningen
Omschrijving:
De gemeente staat – via een achtervangconstructie – samen met het rijk
borg / garant voor de betaling van rente en aflossing van een afgesloten
geldlening voor woningbouw die aan corporaties zijn verstrekt via het
waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Daarnaast staan gemeente
en Rijk garant voor hypotheken die aan particulieren zijn verstrekt via het
Nationaal Hypotheken Garantiefonds (NHG). Het primaire risico ligt bij de
betreffende corporaties c.q. de particulieren zelf.
Met betrekking tot de WSW betreft het een getrapt systeem waarbij de
eerste lijn is: als een corporatie niet langer beschikt over voldoende geld,
en dus niet meer aan rente- en aflossingsverplichting kan voldoen, kan
deze een beroep doen op het saneringsfonds van Centraal Fonds
Volkshuisvesting (CFV) al dan niet met extra geborgde financiering via
WSW.
Daarna (tweede lijn) kan de corporatie een beroep doen op aanvullende
steun vanuit de buffers van het WSW en de gezamenlijke corporaties. Als
deze tweede lijn ook niet toereikend is, kunnen rijk en de gezamenlijke
gemeenten worden aangesproken op hun achtervangfunctie (derde lijn).
Deze achtervangfunctie bestaat uit het verstrekken van renteloze
leningen aan het WSW. Het WSW zal deze leningen te zijner tijd
terugbetalen. Daarbij geldt de volgende verdeelsleutel: 50% voor
rekening van het rijk, 25% voor rekening van de schadegemeenten en
25% voor rekening van de gezamenlijke Nederlandse Gemeenten. Het
verlies blijft door deze constructie beperkt tot een klein aandeel in de
rente van de extra geldleningen.
Ten aanzien van per 1 januari 2011 afgegeven borgtochten wordt de
volledige achtervangfunctie door het Rijk vervuld. Bij dreigende
liquiditeitstekorten in verband met tot en met 31 december 2010
afgegeven borgtochten kan het WEW een beroep doen op
achtergestelde, renteloze leningen van het Rijk (50%) en van de
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Impact:

Maatregelen:

Garantstellingen
Omschrijving:

Impact:

Maatregelen:

gemeenten (50%).
Het totaal aan gewaarborgde geldleningen met achtervangconstructie
bedraagt € 317,7 miljoen (per 31 december 2012). Dit bestaat
voornamelijk uit Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
Het WSW heeft ten doel woningbouwcorporaties tegen een zo laag
mogelijke rente geld te laten lenen op de kapitaalmarkt, om zo de kosten
van sociale woningbouw te kunnen drukken. Door het risico met andere
gemeenten te delen, wordt hierbij het risico van individuele gemeenten
beperkt. Bij opzegging van de overeenkomst met WSW zal de gemeente
Oosterhout of zelf leningen moeten gaan verstrekken of zelf direct garant
moeten gaan staan in de richting van (vooral) Thuisvester dat het risico
vergroot. De claim op WSW dient nauwlettend te worden gemonitord.
Gezien het feit dat er sprake is van een getrapt systeem is het risico niet
theoretisch, maar ook niet groot.

De gemeente staat garant voor de betaling van rente en aflossing van
geldleningen aan instellingen, stichtingen of verenigingen die een doel
nastreven met een maatschappelijk belang. In alle gevallen geldt dat er
sprake moet zijn van bijzondere omstandigheden. Die bijzondere omstandigheid bestaat veelal daarin dat de instelling geen of onvoldoende
zekerheid aan de bank kan verstrekken. Daar waar mogelijk vestigt de
gemeente zekerheidsrechten.
Samenstelling van de gewaarborgde geldleningen bestaat uit de
volgende hoofdposten:
Zorgsector:
Volkshuisvesting particulieren (door langdurige aflossing op
geldleningen en stijging huizenprijzen risico nagenoeg nihil)
Volkshuisvesting Thuisvester;
Milieu
Sport/ Welzijn
Tesamen vertegenwoordigen deze (1 januari 2013) een waarde van €
25,3 miljoen.
Aan elke garantstelling gaat een draagkrachttoets vooraf en worden waar
mogelijk zekerheidsrechten gevestigd. Voorts wordt bedongen dat op
leningen wordt afgelost waardoor het risico voor de gemeente afneemt.

Borgstelling t.b.v. Cameratoezicht SBBO
SBBO verzorgt het camera toezicht op de bedrijventerreinen.Vooruit
Omschrijving:
lopend op de vermarkting van het cameraproject heeft de gemeente zich
in 2009 borg gesteld voor een lening van de Rabobank aan SBBO, ter
grootte van € 340.000,- met een looptijd van 5 jaar.
De oplevering van het project is vertraagd waardoor er voor zowel SBBO
als de leverancier extra kosten zijn ontstaan.
Partijen zijn in overleg om voor eind 2013 tot een afronding te komen.
Impact:
Er blijft een risico bestaan dat, indien de leverancier haar claims eenzijdig
kan doorzetten, een faillissement voor SBBO tot de mogelijkheden
behoort. In dat geval zal de (resterende) gemeentelijke borg worden
ingeroepen ad € 160.000,- . De kans daarop wordt 30% geschat.
Het systeem is technisch operationeel. Tevens heeft SBBO zich fors
Maatregelen:
ingespannen om de operationele kosten verder te beperken zonder dat er
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afbreuk gedaan wordt aan de dienstverlening. Verdere
exploitatievoordelen zullen worden uitgenut.
Totaaloverzicht van onderkende risico’s:
Het risico wordt bepaald door de risico’s te kwantificeren op basis van de kans dat het risico zich
voordoet. Voor de beoordeling is de onderstaande schaalindeling gehanteerd.
Kans

Omschreven als

Zeer klein
Klein
Gemiddeld
Groot

Zeer onwaarschijnlijk
Onwaarschijnlijk
Aannemelijk
Waarschijnlijk

Geschatte kans dar het risico zich in
werkelijkheid zal voor doen
1%
10%
50%
80%

In onderstaande tabel zijn de onderkende risico’s zoveel mogelijk gekwantificeerd en ingedeeld per
type risico.
Nr

Item

Maximaal
risico

Kans

Bedrijfsrisico’s
1
Algemene uitkering
800.000 Gemiddeld
2
Decentralisatie taken AWBZ
2.500.000 Groot
3
Decentralisatie jeugdzorg
1.650.000 Groot
4
Participatiewet
pm Groot
Beleidsrisico’s
5
WAVA / Go
375.000 Groot
Aansprakelijkheidsrisico’s
7
Planschade
100.000 Klein
8
Achtervang gewaarborgde
geldleningen
158.844.000 Zeer klein
9
Garantstellingen
25.251.000 Zeer klein
10 Borgstelling cameratoezicht
160.000 Groot
Totaal benodigde weerstandscapaciteit excl. grondexploitaties
Risico grondexploitaties
Totaal benodigde weerstandscapaciteit

I/S

Impact

S
S
S
S

400.000
2.000.000
1.320.000
pm

S

300.000

I

10.000

I
I
I

1.588.440
252.510
48.000
5.918.950
14.350.000
20.268.950

Wanneer de risico’s maal de kans berekend wordt ontstaat er een benodigd weerstandsvermogen
van € 20,3 miljoen om de onderkende risico’s af te dekken.
C.
Confrontatie weerstandsvermogen en risico’s
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, leggen we de relatie tussen de financieel
gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit enerzijds en de beschikbare
weerstandscapaciteit anderzijds. De relatie wordt weergegeven in onderstaand figuur.
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risico-inventarisatie voortkomt, zetten we af tegen de
beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.
Voor deze zgn. ratio weerstandsvermogen wordt door de gemeente Oosterhout een ratio > 1,0
nagestreefd.

Beschikbare
weerstandscapaciteit

Gemeente Oosterhout

Gewenste
weerstandscapaciteit
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Weerstandsvermogen

59,3 mln

20,3 mln

2,9

Dit in ogenschouw nemend mogen we concluderen dat we over voldoende weerstandscapaciteit
beschikken. Het moge echter duidelijk zijn dat de Oosterhoutse ambitie om te investeren in de stad
op termijn leidt tot een kleinere reservepositie en dus een lagere weerstandscapaciteit.
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5.3. Onderhoud kapitaalgoederen
Deze paragraaf gaat in op de onderhoudstoestand en de kosten van groen, wegen, riolering,
gebouwen, kunstwerken, etc. Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van
de begroting. Een goed overzicht is daarom van belang voor een juist inzicht in de financiële
consequenties ervan. Achtereenvolgens zal ingegaan worden op de kapitaalgoederen:
o Groen
o Wegen
o Riolering
o Water
o Speelvoorzieningen
o Openbare verlichting
o Verkeersregelinstallaties
o Civieltechnische kunstwerken
o Gebouwen
De hieronder genoemde bedragen zijn de in de exploitatie opgenomen bedragen, en dus exclusief
de opgenomen middelen in de investeringsplanning 2014.
Kapitaalgoed

Wegen

Areaal

Verharde rijbanen
353 km¹
Fietspaden
103 km¹
Andere verharde oppervlakken zoals pleinen, bushavens,
voetpaden etc.
394.841 m²
€ 1.722.029

Begroting onderhoud 2014
Doelstelling

Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van wegen, paden en pleinen voor een veilige en
comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen.
Beleidskader
Gemeente Oosterhout streeft een duurzame ontwikkeling en instandhouding van wegen en paden
na, zodat een veilige en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen wordt
gegarandeerd, die bijdraagt aan een aantrekkelijke en functionele leefomgeving.
De marges voor beleid op dit product worden bepaald door de volgende nota’s, wetten en
regelingen:
- Beheerplan Wegen;
- Gladheidbestrijdingsplan;
- Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte
- Prioriteit voor de Renovatie van de Inrichting van de Openbare ruimte in de directe
woonomgeving (PRIO)
Financiële consequenties beleidskader
Eens in de 3 jaar wordt het gehele areaal verharding geïnspecteerd op basis van technische
normen voor stroefheid, vlakheid en samenhang. Op basis van de vastgestelde schadebeelden en
de kennis en ervaring van de beheerder worden vervolgens de noodzakelijke groot
onderhoudsmaatregelen gepland. Deze planning wordt zoveel mogelijk afgestemd op het groot
onderhoud aan de onderliggende rioleringen en het beschikbare budget.
Aanvullend op het groot onderhoud voert de gemeente waar nodig tussentijds kleine
herstelwerkzaamheden uit, zoals het verhelpen van plaatselijke verzakkingen, problemen met
wortelopdruk, e.d.. Dit wordt zoveel mogelijk gedaan door de eigen gemeentelijke
onderhoudsploeg. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats op basis van eigen
waarnemingen en meldingen van burgers.
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Stand van zaken
Er is een analyse uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van de openbare ruimte en de
beschikbare middelen, in relatie tot de beleidsambities. Deze is beschreven in de beleidsrapportage
PRIO (2011). De gemeenteraad heeft op basis van deze analyse besloten dat de komende jaren
wordt ingezet op onderhoud in met name de woonbuurten. Hiermee wordt een achteruitgang van
de kwaliteit van de woonbuurten voorkomen. Renovaties op de hoofdwegenstructuur worden echter
getemporiseerd. Van reconstructies en verbeteringen moet voorlopig vrijwel geheel worden
afgezien.

Kapitaalgoed

Groen

Areaal

Begroting onderhoud 2014

bomen
beplantingen
gras
€ 1.838.609

binnen de kom
26.000
126 ha
195 ha

buiten de kom
4.700
122 ha
71 ha

Doelstelling
Het zorgen voor een aantrekkelijke en overzichtelijke, groene leefomgeving en het bieden van recreatieve
gebruiksmogelijkheden.

Beleidskader
Kwaliteitsimpuls Openbare Ruimte
Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte
Groenbeheerplan c.q. groenbeheersysteem
Groenstructuurplan
Ecologische visies
Landschapsbeleidsplan
Bomencompensatiebeleid
Prioriteit voor de Renovatie van de Inrichting van de Openbare ruimte in de directe
woonomgeving (PRIO)
Rapport “Bezuinigingsmogelijkheden door verlaging onderhoudsniveau”
Financiële consequenties beleidskader
Onderhoud groen vindt grotendeels plaats op basis van onderhoudsbestekken. Het benodigde
onderhoud zoals dat is beschreven in bovengenoemde beleidskaders, is direct of indirect vertaald
in onderhoudsmaatregelen en bijbehorende onderhoudsintensiteit.
Structureel onderhoud van gazons en gras vindt in eigen beheer plaats. Onderhoud aan bomen,
maaien van bermen en sloten en de inboet wordt steeds opnieuw aanbesteed (meervoudig
onderhands). Al het overige onderhoudswerk is ondergebracht bij !Go.
Incidenteel onderhoudswerk vindt plaats in eigen beheer (klachten, meldingen van burgers, etc.).
Stand van zaken
Bij veranderingen van de openbare ruimte is het beperken van onderhoudskosten een continu punt
van aandacht. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk werkzaamheden (intern en extern in te
kopen diensten) in contractstukken te beschrijven, waarbij in de besteksvorm zaken op een heldere
en eenduidige wijze kunnen worden vastgelegd. Op die wijze wordt gestreefd naar een verdere
professionalisering van de organisatie.
In 2014 zal een forse inzet worden gepleegd op de omvorming van heesters naar gazons. Om tot
een structurele besparing van €100.000 te bereiken zal ca. 80.000m² beplanting moeten worden
omgevormd naar gras. Daarvoor is een investering nodig van ca. €400.000. Uitvoering zal
plaatsvinden tussen februari en mei 2014.
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Kapitaalgoed

Riolering

Areaal

Ca. 217 km gemengde riolering
Ca. 60 km vuilwaterriool
Ca. 60 km regenwaterriool
Ca. 54 km drukriolering
Ca. 15 km persleiding
235 drukrioleringspompen
43 rioolgemalen
6 bergbezinkbassins
Ca. 67 overstorten naar oppervlaktewater

Begroting onderhoud 2014

€ 525.507

Doelstelling
In het belang van de volksgezondheid wordt een adequate inzameling en transport van rioolwater
naar de rioolwaterzuivering nagestreefd.
Om de burger te beschermen tegen de gevolgen van overvloedige regenval wordt er naar
gestreefd om geen overlast te laten optreden met een financieel gevolg.
Er wordt met de waterpartners samengewerkt om, met een zo efficiënt mogelijke inzet van
middelen, een schone en veilige leefomgeving te behouden.
Beleidskader
In maart 2012 is het vigerende verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016 (vGRP)
vastgesteld. Vanaf 2010 zijn het aantal beleidsvoornemens toegenomen, als gevolg van nieuwe
wetgeving. Betrof het voorheen slechts de zorg voor afvalwater (afvalwaterzorgplicht),
tegenwoordig dient de gemeente, vanwege de verbrede watertaken, tevens zorg te dragen voor
afvloeiend hemelwater (hemelwaterzorgplicht) en grondwater (grondwaterzorgplicht). In het vGRP
wordt dan ook aandacht gegeven aan thema’s als wateroverlast ten gevolge van de
klimaatverandering, grondwateroverlast en ontvlechting van schone en verontreinigde
waterstromen.
Daarnaast is in 2011 met het Waterschap een Waterakkoord gesloten. In dit akkoord wordt
aangegeven hoe, door onderlinge samenwerking, projecten effectiever en doelmatiger kunnen
worden opgepakt. In 2012 heeft regelmatig overleg plaatsgehad om concreet invulling te geven aan
samenwerking bij bepaalde projecten, zoals waterverbinding tunnelbak Hoofseweg,
waterhuishouding Contreie en de Oostelijke persleiding.
Financiële consequenties beleidskader
Onderhoud en beheer van het rioolstelsel wordt in onze gemeente al sinds jaren op basis van een
onderhoudsplan gedaan. Dit onderhoudsplan is er steeds meer opgericht om investeringen uit te
stellen. In het VGRP is een budget gereserveerd voor kleinschalige onderhoudsmaatregelen
waardoor vervangingen uitgesteld kunnen worden.
In 2012 is een verbetertraject ingezet in het vastleggen van onderhoudsgegevens van de pompen
en gemalen in een beheersysteem voor mechanische onderdelen. Dit leidt op den duur naar de
meest efficiënte onderhoudsstrategie. Daarnaast zijn in 2013 de communicatielijnen met de
rioolgemalen omgebouwd naar internetverbindingen. Dit levert een besparing op in de jaarlijkse
exploitatiekosten.
Het beheer van openbare voorzieningen voor de inzameling, berging en het transport van
hemelwater vergt meer aandacht dan in het verleden. Dit komt omdat de systemen die we
aanleggen ten opzichte van het verleden complexer van karakter zijn.
Het beheerproces in onze gemeente bestaat uit de volgende vijf (herhalende stappen):
• Onderzoek (inventarisatie, inspectie, berekenen en controle);
• Beoordelen van de onderzoeksresultaten;
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•
•
•

Planvorming onderhoudsmaatregelen;
Uitvoering van de maatregelen;
Meten van het resultaat van de maatregel.

Een belangrijke voorwaarde voor een goed beheerproces is een efficiënt gegevensbeheer in
combinatie met gestructureerde planvorming. Het periodiek vaststellen van de benodigde financiële
middelen en de wijze van kostendekking is ook een onderdeel in het beheerproces.
Door een integrale werkwijze tussen de verschillende disciplines te hanteren bij het vaststellen van
het Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) worden investerings- en onderhoudswerkzaamheden
gekoppeld. Dit resulteert in een efficiëntere inzet van middelen.
Stand van zaken t.o.v. doelstelling
Als gevolg van de inspectiestrategieën hebben we goed inzichtelijk wat de kwaliteit van de
gemeentelijke rioolvoorzieningen is. Op basis van de inspectiegegevens zijn de objecten
beoordeeld op te nemen maatregelen. De uitvoering van de maatregelen wordt gepland binnen het
proces van het opstellen van het Jaarprogramma Openbare Ruimte.
Het uitvoeren van reparaties verlengt de levensduur van de riolering. Hierdoor kunnen
vervangingen worden uitgesteld. Reparatie kan bijvoorbeeld bestaan uit het plaatsen van een
kunststof deelkous in een aangetast riool. Riolen die niet meer te repareren zijn, worden
vervangen.
Het afkoppelen van hemelwater van het rioolstelsel verloopt gestaag. Nieuwbouw wordt voor zover
mogelijk afgekoppeld. Indien afkoppelen mogelijk is, wordt dit meegenomen als
rioolwerkzaamheden in de projecten in het Meerjarenplan Openbare Ruimte.
De volgende hoofdlijnen zijn opgenomen in het nieuwe Verbrede Gemeentelijk Rioleringsplan:
• Het verminderen of voorkomen van overlast situaties
• Het anticiperen op de klimaatsverandering
• Beter inzicht krijgen in het grondwatersysteem
• Bescherming van de grondwaterkwaliteit voor het instant houden van de drinkwaterwinning
• Een doelmatige en efficiënte inzet van middelen door samenwerking met de waterpartners

Kapitaalgoed

Water

Areaal

•
•
•
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Vijvers in gemeentelijk beheer: 20 stuks;
Wadi's: 10 stuks;
Waterlopen (niet watervoerend) in gemeentelijk
beheer 85.660 m1;
• Waterlopen (niet watervoerend) in gemeentelijk beheer,
handmatig onderhoud 955 m1;
• Waterlopen (watervoerend) in gemeentelijk beheer langs
spoorlijn Weststad 7.775 m1;
• Duikers: 528 stuks. Totale lengte: 5.807m1;
• Duikers in waterloop spoorlijn Weststad: 10 stuks. Totale
lengte: 132 m1.
€ 207.950

Doelstelling
Gemeente Oosterhout beschouwt oppervlaktewater als belangrijke pijler om de
klimaatsverandering te kunnen ondergaan. Het waarborgen van een goede afwatering en
doorstroming en het handhaven van een minimum waterkwaliteit is van groot belang.
Daarnaast is water een drager van de kwaliteit van de openbare ruimte omdat water bijdraagt aan
de identiteit en sfeer van parken, straten en wijken.
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Samen met de waterpartners wordt gewerkt aan schoon en veilig oppervlaktewater met genoeg
bergend vermogen voor de toenemende regenval.
Beleidskader
Water(management) heeft op de verschillende bestuursniveaus de laatste jaren steeds meer de
aandacht gekregen. Het taakveld is op alle niveaus nog volop in ontwikkeling. De gemeente
Oosterhout benadert het watersysteem en de waterketen vanuit Europese en nationale wet- en
regelgeving steeds integraler. Een voorbeeld hiervan is de verbreding van onze watertaken. Betrof
het voorheen “slechts” de afvalwaterzorgplicht, tegenwoordig valt daar ook de hemelwaterzorgplicht
en de grondwaterzorgplicht onder.
Gemeente Oosterhout beschikt sinds maart 2012 over een verbreed Gemeentelijk Riolerinsplan
(vGRP) in waarin deze zorgplichten verder zijn uitgewerkt. In dit plan is de wijze waarop de
gemeente Oosterhout met water om zou willen gaan aangegeven.
Daarnaast is in 2011 met het Waterschap een Waterakkoord gesloten. In dit akkoord wordt
aangegeven hoe, door onderlinge samenwerking, projecten effectiever en doelmatiger kunnen
worden opgepakt. Er heeft regelmatig overleg plaatsgehad om concreet invulling te geven aan
samenwerking bij bepaalde projecten, zoals EVZ Contreie, herinrichting
Bovensteweg/Weststadweg en Lukwelpark.
Financiële consequenties beleidskader
In zijn algemeenheid zijn watervoorzieningen met een functie in de waterafvoer in beheer en
onderhoud van het Waterschap met uitzondering van het constructieve deel van de duikers.
Watergangen moeten periodiek uitgebaggerd worden om de afvoercapaciteit te waarborgen. Als
het Waterschap deze baggerwerkzaamheden uitvoert dan heeft de gemeente de financiële
verplichting om de stortkosten van de uitkomende bagger voor zijn rekening te nemen.
Alle overige waterpartijen zijn in beheer en onderhoud bij de Gemeente. Dit zijn met name vijvers in
parken of sloten in het buitengebied. De gemeentelijke sloten worden in een regulier
onderhoudsprogramma op voldoende kwaliteitsniveau gehouden. Hierdoor is de waterafvoer en/of
–berging gegarandeerd.
Voor de wadi’s zijn, vaak in overleg met Provincie, beheer- en monitoringsplannen opgezet. De
gemeente heeft zelf 10 wadi’s in beheer.
De financiële consequenties van de maatregelen die voortvloeien uit het vastgestelde beleid zijn
vastgelegd in het vGRP.
Stand van zaken t.o.v. doelstelling
In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2012-2016 hebben wateraspecten op een concrete en
uitvoeringsgerichte manier aandacht gekregen, voor wat betreft grondwater, hemelwater, stedelijk
water en afvalwater.
Door het aanleggen van een aantal waterbergingsvoorzieningen is verder invulling gegeven aan de
klimaatadaptatie. Hierdoor wordt het mogelijk om schoonwater gescheiden in te zamelen en af te
voeren waardoor er ook minder overstorten plaatsvinden vanuit het gemeentelijke rioolstelsel.
Dit heeft weer tot gevolg dat de kwaliteit van het oppervlaktewater toeneemt.
Het Waterschap heeft in 2013 grootschalige baggerwerkzaamheden uitgevoerd.
De gemeentelijke onderhoudsprogramma’s voor watervoorzieningen worden normaal afgewerkt.
Aandachtspunt wordt de afvoer van overtollig grondwater wat veroorzaakt wordt door regenwater
wat soms niet weg kan zakken in de bodem. Dit komt doordat in de bodem ondoorlatende kleilagen
voorkomen dat regenwater wegzakt waardoor het lijkt alsof het grondwater heel hoog staat.
Er zijn hierover al enkele klachten binnengekomen waarvoor een oplossing gezocht wordt.
Uiteraard betreft dit geen gebieden waar infiltratie plaatsvindt na het afkoppelen van verhard
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oppervlak.
In 2013 is in samenwerking met het Waterschap een proces gestart waarin bekeken wordt of er
een gezamenlijk waterbeheer kan worden opgezet. Mogelijk dat dit dan later nog kan worden
uitgebreid met aanliggende gemeentes.

Kapitaalgoed

Speelvoorzieningen

Areaal

In totaal 136 speelplekken, zijnde
• 98 speeltuinen met daarin 417 speeltoestellen
• 34 sportterreinen met daarin 100 sportelementen
• 4 skateterreinen
• 1 Cruyff Court
€ 166.500

Begroting onderhoud 2014
Doelstelling

Het aanbieden van gevarieerde en veilige speelvoorzieningen met als doel dat kinderen en jeugd
zich sociaal en fysiek kunnen ontwikkelen en ontspannen.
Beleidskader
Beleidsnota: Buiten spelen in Oosterhout, september 2007.
Is gericht op kwaliteitsverbetering van het aanwezige areaal speelvoorzieningen. Openbaar groen
wordt ook speelgroen.
Financiële consequenties beleidskader
Het areaal aan speelvoorzieningen dient als basis voor de bepaling van de grootte van het
jaarlijkse onderhoudsbudget. Het beschikbare budget wordt ingezet voor enerzijds regulier
onderhoud en anderzijds voor vervanging.
Regulier onderhoud omvat onder andere: wettelijk verplichte veiligheidsinspecties, onderhoud als
gevolg van vandalisme of slijtage en onderhoud van veiligheidsondergronden bijvoorbeeld
zandreiniging.
Voor vervanging van versleten voorzieningen is een meerjarenplan opgesteld. De omvang van de
benodigde vervangingsinvesteringen fluctueert in jaren fors. Het gemiddelde van de investeringen
is jaarlijks beschikbaar in de exploitatiebegroting. Fluctuaties in uitgaven worden gereguleerd via de
bestemmingsreserve Buiten Spelen.
Stand van zaken t.o.v. doelstelling
Het areaal aan speelvoorzieningen is op orde. Op basis van het huidige areaal is de onderhoudsen vervangingsbehoefte in kaart gebracht. Voor vervanging is een doorkijk van 5 jaar gemaakt, de
budgetten zijn daarop afgestemd. In het Jaarprogramma Openbare Ruimte is aandacht voor
speelvoorzieningen in de vorm van het programma speelvoorzieningen.

Kapitaalgoed

Openbare verlichting

Areaal

12.500 masten
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€ 286.776

Doelstelling
Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van openbare verlichting voor een veilige en
comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen.
Beleidskader
•

Beleidsplan openbare verlichting (onder meer gebaseerd op richtlijnen Nederlandse Stichting
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•

van Verlichtingskunde);
Beleidsplan Veilige Elektrotechnische Bedrijfsvoering.

Financiële consequenties beleidskader
Nagenoeg alle wijk- en stroomwegen zijn energiezuinig verlicht. Doelstelling is om steeds meer
CO2-besparing te realiseren en de kosten van energie terug te dringen.
Bij vervanging van verlichting in buurten worden lampen met een zeer lange levensduur toegepast.
De stuksprijs is hoger, maar omdat de levensduur 3 keer zo lang is, wordt bespaard op de
installatiekosten.
Het onderhoud van de lichtmasten en armaturen vindt plaats volgens het aanbestede contract.
Door een goed onderhoudsniveau te hanteren wordt de levensduur van het areaal geoptimaliseerd.
In 2012 is de inventarisatie afgerond en met de gegevens is het beheersysteem openbare
verlichting ge-update en aangevuld, zodat de beschikbare informatie nog beter kan worden
aangewend voor beheer- en onderhoudsplannen.
Stand van zaken
Nagenoeg alle wijk- en stroomwegen zijn energiezuinig verlicht.
De verlichting van de Hoofseweg wordt in de laatste fase vernieuwd en de verlichting op de
Bovensteweg / kruising Weststadweg is vervangen.
Door de ontwikkelingen op het gebied van LED-technologie is de keuze gemaakt om deze
technieken standaard toe te passen in de projecten in het jaarplan. Daar waar LED nog niet
toepasbaar is, zijn verbeterde lichttechnologie met QL-verlichting onderzocht. Het resultaat uit dit
onderzoek is dat er projectmatig vervangingen plaats kunnen vinden naar QL voor een
energiebesparing van 50% en een verlenging van de levensduur van armaturen met 10 tot 15 jaar.
In navolging van de PRIO-aanpak wordt de komende jaren ingezet op onderhoud met name in de
woonbuurten. In het JOR 2014 wordt o.a. gewerkt aan de openbare verlichting in Den Hout, Dorst,
Oosterheide, de Dammenbuurt, de Sterrenbuurt en Leijsenakkers.
Door goed schilderonderhoud te plegen kan de gestelde levensduur op 40 jaar voor masten
worden gehandhaafd. Om de storingsafwikkeling beter te stroomlijnen en de apparaatkosten te
drukken is een koppeling gemaakt voor een geautomatiseerde storingsafwikkeling van balie tot
aannemer in samenhang met meldpunt openbare ruimte. Om dit verder te verfijnen wordt verder
gewerkt om de storingsgang zo veel mogelijk LEAN te maken.
In het kader van NEN3140 is het beleidsplan elektrotechnische bedrijfsvoering geüpdatet.
Een aantal acties worden ingepland in 2014 wordt gestart met de uitvoering.

Kapitaalgoed

Verkeerstechnische installaties

Areaal

47 Parkeerautomaten
25 Verkeersregelinstallaties
11 Verzinkbare palen
6 oversteekplaatsen met LED lights/ dynamische markering
10 Dynamische Route Informatie Displays (DRIS)
€ 152.273

Begroting onderhoud 2014
Beleidskader

Parkeerautomaten: Parkeernota “Stil staan in de toekomst”
Verkeersregelinstallaties: Mobiliteitsnota 2007-2015, Sturingsstrategie Oosterhout.
Financiële consequenties beleidskader
Het onderhoud van de technische installaties is in handen van gespecialiseerde bedrijven. Er zijn
onderhoudscontracten afgesloten waarin een vast bedrag per jaar of per maand is bepaald. Op
deze manier is de continuïteit in de werking van de installaties gewaarborgd.
Aan de parkeerautomaten wordt structureel en incidenteel klein onderhoud gedaan door de eigen
dienst. In geval van calamiteiten zijn daardoor de automaten snel weer in werking te brengen.
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Stand van zaken t.o.v. doelstelling
Parkeerautomaten
Begin 2013 is het betalen voor parkeren per mobiele telefoon (belparkeren) ingevoerd. De
inkomsten van belparkeren vallen nog enigszins tegen. Er zal een reclamecampagne worden
gestart om de mogelijkheid bij gebruikers onder de aandacht te brengen in de verwachting dat dit in
2014 tot hogere inkomsten zal leiden.
In 2013 is er in een aantal parkeerautomaten ingebroken. Dit leidt tot een onvoorziene kostenpost
die bestaat uit gestolen parkeerinkomsten en herstelkosten. Er wordt gekeken welke maatregelen
er kunnen worden genomen om braak te ontmoedigen.
Per 1 november 2013 zullen alle parkeerautomaten worden voorzien van ‘Dip & Go’. Dit houdt in
dat het mogelijk zal worden te betalen voor parkeren per PIN-pas, zónder dat de PIN-code hoeft te
worden ingegeven. Dit is een maatregel tegen het ‘skimmen’ van automaten én het versneld de
betalingstransactie met 40%.
Verkeersregelinstallaties
Elke verkeersregelinstallatie wordt eens in de 10 jaar a 12 jaar vervangen i.v.m. technische
levensduur. De afgelopen jaren hebben we veel oude verkeersregelinstallaties vervangen en een
aantal nieuwe verkeersregelinstallaties bijgeplaatst. Daarvoor is in het investeringsprogramma
openbare ruimte structureel ruimte gereserveerd voor groot onderhoud en vervanging van de
bestaande VRI’s.
In 2013 zijn geheel nieuwe verkeersregelinstallaties geplaatst op de kruisingen Weststadweg /
Energieweg en Westadweg / Burgemeester Huijbregts-Schiedonlaan. In de tweede helft van het
jaar wordt de verkeersregelinstallaties op de Bredaseweg/Ridderstraat vervangen, in combinatie
met de aanleg van een bergings- en transportriool in de Ridderstraat.
Voor 2014 is voorzien om de VRI’s op de kruispunten Bredaseweg/ Van Liedekerkestraat en
Strijenstraat/ Prins Frederikstraat te vervangen en op het kruispunt Statendamweg/ noordelijke op/afrit Bovensteweg een geheel nieuwe VRI te plaatsen (i.c.m. de ontwikkeling Leisurecentre)
De vervanging van de VRI op het kruispunt Abdis van Thornstraat/ Leijsenhoek ) is vooralsnog
gepland in 2014/2015, omdat er sprake is van een koppeling met de bouw van een nieuw
busstation aan de Leijsenhoek (uitvoering gepland in 2014).
PRIS
Begin 2014 wordt een (dynamisch) Parkeerroute Informatie Systeem (PRIS) opgezet. Doel hiervan
is om zoekverkeer te voorkomen en een betere bezetting te krijgen van de parkeergarages (incl.
toekomstige parkeerkelder Santrijn). Het voorgenomen plan behelst het plaatsen van een aantal
verwijzingsborden met evt. het aantal beschikbare parkeerplaatsen daarin vermeld. Deze
voorzieningen hebben stroomvoeding nodig en zullen worden opgenomen in een
communicatienetwerk.
Bewegwijzering
In 2013 zijn een aantal bestaande (verlichte) ANWB masten vervangen vanwege het bereiken van
de technische levensduur. Ook voor 2014 staat er vervanging gepland. Daarna is het areaal
technisch helemaal op orde.
Palenplan (selectieve stadsafsluiting)
In 2013 hebben een aantal aanrijdingen plaatsgevonden waarbij de dynamische palen beschadigd
zijn geraakt. Het was noodzakelijk onderdelen van de stadsafsluiting geheel of gedeeltelijk te
vervangen door nieuwe onderdelen. Vaak is de dader van de aanrijding niet bekend waardoor de
kosten van vervanging niet verhaald kunnen worden.
DRIP
In 2014 wordt er een nieuwe HOV halte aan de Europaweg gerealiseerd. Ter plaatse wordt een
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Dynamisch Route Informatie Paneel (DRIP) geplaatst.
Parkeergarage
In 2014 zal worden gestart met de bouw van parkeergarage Santrijn. Dit zal leiden tot uitbreiding
van het areaal verkeerstechnische installaties. In 2015 zal dit terug te zien zijn in het
onderhoudsbudget.

Kapitaalgoed

Civieltechnische kunstwerken

Areaal

3 tunnels
8 bruggen
2 viaducten
3 geluidschermen
€ 73.464

Begroting onderhoud 2014
Doelstelling

Een duurzame ontwikkeling en instandhouding van civieltechnische kunstwerken voor een veilige
en comfortabele bereikbaarheid van woningen en voorzieningen.
Beleidskader
In het meest recente inspectierapport staan de resultaten met betrekking tot de
onderhoudstoestand van de kunstwerken beschreven. Onderhoudsmaatregelen worden in volgorde
van urgentie uitgevoerd.
Financiële consequenties beleidskader
De kosten voor onderhoud bestaan grotendeels uit klein herstel (oorzaak vandalisme en slijtage),
schilderen, graffitibestrijding, etc. Grootschalige vervangingen of reconstructies worden in 2014 niet
verwacht.
Stand van zaken t.o.v. doelstelling
Elk jaar worden in het Jaarprogramma openbare ruimte in het zogenoemde Programma
Civieltechnische kunstwerken de locaties ingepland voor onderhoud die het meest technisch urgent
zijn.

Kapitaalgoed

Gebouwen

Areaal

200 vastgoedobjecten

Begroting onderhoud 2014

€ 547.270

1

Doelstelling
Het beheren en onderhouden van accommodaties gemeentelijk vastgoed
Beleidskader
Sinds 2010 wordt gewerkt volgens het plan van aanpak “Vastgoed ge(re)organiseerd”.
Het beleidskader is uitgewerkt in een stappenplan. Onder regie van de stuurgroep is met de
invulling van het stappenplan begonnen.
Onder het gemeentelijk vastgoed vallen de gebouwen voor de eigen dienst, kunst- en cultuur,
monumenten, binnensport, zwembaden en kunstwerken.
Het gemeentelijk vastgoed raakt veel afdelingen. Trekker is de afdeling Service en Ondersteuning.
1

Het hier genoemde areaal en de onderhoudsbegroting hebben betrekking op de panden die onder de centrale budgetten vallen. Dit betreft
zo’n 200 objecten met een verzekerde waarde van 300 miljoen euro. De gebouwen van buitensport, grondexploitatie, onderwijs en
asielwoningen zijn separaat begroot op betreffende programma’s, zo’n 112 objecten.
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Financiële consequenties beleidskader
De gebouwen worden zowel op bouwkundig als installatietechnisch gebied onderhouden op basis
van meerjaren onderhoudsplanningen. Hieronder vallen ook vervangingen en renovatie van
gebouwonderdelen en/of installatiecomponenten. Kunstwerken worden op basis van schouwingen
onderhouden.
De diverse gebouwbudgetten zijn geactualiseerd en worden op een goede manier beheerd. Aan de
opbrengstenkant wordt steeds gestreefd naar een kostprijsdekkende huur.
Stand van zaken t.o.v. doelstelling
Er vindt nog steeds een verdere professionalisering van de taakgroep Gebouwen en Installaties
plaats. De onderhoudsbudgetten worden op een goede manier beheerst en beheerd. Met het
aantrekken van een senior vastgoedmedewerker gedurende 2013 zal nog een verdere verbeterslag
gemaakt gaan worden. Gemeentelijke gebouwen zullen beter in kaart worden gebracht zodat
betere managementinfo beschikbaar komt over deze gebouwen en de gebouwenvoorraad verder
geoptimaliseerd kan worden.
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5.4

Treasury (financiering)

Financieringspositie
Komend jaar staan er een aantal grote investeringen gepland. Hoewel hier inkomsten uit
grondverkopen in de contreie tegenover staan zal er in 2014 vreemd geld aangetrokken moeten
worden. Hierbij zal afhankelijk van de mogelijkheden een keuze gemaakt dienen te worden tussen
kort- of lang geld. Over kort geld (looptijd korter dan 1 jaar) hoeft een lagere rentevergoeding
betaald te worden, echter de hoogte van het bedrag dat aan kort geld geleend mag worden mag niet
boven de kasgeldlimiet uitkomen. De kasgeldlimiet voor onze gemeente is circa € 12,5 miljoen. In
2013 is er al een “langlopende” lening (looptijd langer dan 1 jaar) aangetrokken met een looptijd van
1 jaar en 1 dag. Deze lening dient sowieso met lang geld te worden geherfinancierd. Hoewel de
percentages voor het lenen van kort geld gunstiger zijn, zijn ook de rentepercentages waartegen
“lang” geleend kan worden historisch laag.
Renteontwikkeling
De rente is in 2013 voor kort geld nog verder gedaald ten opzichte van 2012 en blijft gedurende
2013 op dit lage percentage. De rentepercentages voor lang geld zijn ten opzichte van 2012 eerst
gedaald maar bevinden zich nu weer op het niveau van een jaar terug.
Looptijd:
één maand
drie maanden
zes maanden

1 januari 2013
0,1 %
0,2 %
0,3 %

1 mei 2013
0,1 %
0,2 %
0,3 %

30 juli 2013
0,1 %
0,2 %
0,3 %

Looptijd:
vijf jaar
tien jaar
vijftien jaar

1 januari 2013
1,1 %
1,9 %
2,5 %

1 mei 2013
1,0 %
1,7 %
2,3 %

30 juli 2013
1,3 %
2,1 %
2,7 %

Het is niet de verwachting dat de rentepercentages op korte termijn fors zullen stijgen.
Portefeuille opgenomen geldleningen (o/g)
De bestaande portefeuille opgenomen geld heeft per 1 januari 2014 een restantschuld van ruim €
54 miljoen, waarvan ruim € 17,2 miljoen betrekking heeft op aan Thuisvester verstrekte
geldleningen. Het totaal bedrag van € 54 miljoen is iets hoger dan een jaar geleden (€ 52 miljoen)
maar zal naar verwachting in 2014 verder stijgen.
Portefeuille verstrekte geldleningen (u/g)
De portefeuille uitgeleend geld bedraagt per 1 januari 2014 circa € 17,2 miljoen. Dit bedrag bestaat
bijna geheel uit in het verleden aan Thuisvester verstrekte geldleningen. Omdat de gemeente alleen
nog geldleningen van zeer beperkte bedragen (renteloos) verstrekt aan sportverenigingen in het
kader van de 1/3-regeling zal deze portefeuille door aflossing langzaam afnemen.
Schatkistbankieren
Gemeenten moeten per 2013 gaan schatkistbankieren zonder leenfaciliteit. Over de nadere invulling
van het schatkistbankieren wordt nog overleg gevoerd. Het betekent in ieder geval dat gemeenten
overtollige middelen moeten uitzetten bij het Rijk.
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5.5

Bedrijfsvoering

In het Besluit Begroten en Verantwoorden gemeenten en provincies (BBV) is bepaald dat in de
begroting paragrafen opgenomen worden, waarin de beleidslijnen worden vastgesteld voor
beheersmatige aspecten. Doel van de paragraaf is dat informatie die anders versnipperd in de
begroting is opgenomen op één plek gebundeld staat. Hierdoor krijgt de raad voldoende inzicht in de
betreffende onderwerpen.

1. Personeel & Organisatie
Wat willen we bereiken:
We willen dat onze medewerkers betrokken zijn bij onze stad en met trots voor deze stad
werken, zij zijn hierbij dienstverlenend en resultaatgericht. Zij voelen zich verantwoordelijk
voor hun werk en zijn hierop aanspreekbaar. De stad Oosterhout en haar burgers staat in
hun werken voor de gemeente centraal.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Verzuimbeleid
In 2013 zijn beleid en instrumenten
ontwikkeld en worden de complexe
langdurige dossiers aangepakt. Het project
heeft een doorlooptijd tot halverwege 2014.
Strategische personeelsplanning
Zowel bezuinigingen als de toekomstige
arbeidsmarkt maken SPP noodzakelijk. Ook
zal dit instrument een belangrijke bijdrage
leveren aan interne mobiliteit en ontwikkeling
van medewerkers.
Generiek functiehuis
Omzetting van het huidige functieboek naar
het sectorale generieke systeem HR21.
Verwachtte afronding in de loop van 2014.
Kengetallen
Omschrijving
Ziekteverzuimpercentage

Realisatie
2012
5,94%

Prognose
2013
5,2%

Prognose
2014
5,2%

2. Planning & Control
Wat willen we bereiken:
De doelstelling van onze organisatie is jaarlijks een structureel sluitende begroting te
verwezenlijken. Daarbij willen we kwalitatief hoogwaardige informatie aandragen zodat de
gemeenteraad in staat is haar kaderstellende en controlerende taak uit te oefenen.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
Opzet begroting en jaarrekening
In 2014 zal gewerkt gaan worden aan een
nieuwe opzet van de begroting en de
jaarrekening. Deze nieuwe opzet zal voor
het eerst in de begroting 2015 worden
toegepast.
Interne controle
Met het oog op een efficiëntere en
effectievere uitvoering van de
gemeentebrede interne controles is er voor
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gekozen om per 1 september 2013 alle
interne controles te centraliseren en onder te
brengen bij de afdeling BCA. Er is een
projectopdracht geschreven waarin de
beoogde doelstellingen en op te leveren
resultaten zijn weergegeven.
Kaderstellende beleidsnota’s
- Nota reserves en voorzieningen (september 2010)
- Treasurystatuut 2011-2014 (april 2011)
- Planning & controlcyclus (maart 2012)
- Financiële verordening gemeente Oosterhout.
Kengetallen
Omschrijving
Oordeel accountant
getrouwheid en
rechtmatigheid
jaarrekening

Realisatie
2011
Goed

2013

2014

2015

2016

Goed

Goed

Goed

Goed

3. ICT
Wat willen we bereiken:
Het leveren van toegevoegde waarde aan primaire processen met effectieve en efficiënte
informatievoorzieningen.
Wat gaan we ervoor doen:
Toelichting:
In 2014 zal Oosterhout het technisch
Het technisch fundament is opgeleverd en
fundament gebruiken om digitaal/
overgedragen aan Equalit. De componenten
zaakgericht te werken. Hiermee kan de
uit het technisch fundament zijn
gemeente ook uitvoering geven aan de
gebruiksklaar gemaakt voor de
verplichtingen in het kader de van NUP
procesinrichting. Op deze wijze kan ICT
projecten.
worden ingezet als ondersteuning van het
traject van procesverbetering (LEAN maken
van de processen. In 2014 zullen de
gemeentelijke processen digitaal en
zaakgericht worden ingericht zodat er een
integraal klantbeeld kan ontstaan.
Kaderstellende beleidsnota’s
- Informatiebeleidsplan 2009-2014
- Strategische kadernota 2009
- Informatiebeveiligingsplan
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5.6

Verbonden partijen

Algemeen
De gemeente Oosterhout participeert in verschillende verbonden partijen. Een verbonden partij is
een partij waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie onderhoudt en/of waarin zij een financieel
belang heeft. Het uitgangspunt hierbij is dat de samenwerking moeten resulteren in het opstellen
en/of uitvoeren van beleid wat voor een individuele gemeente als Oosterhout zelfstandig niet altijd
mogelijk is (financiën, kwaliteitsniveau, expertise etc.). Hier staat tegenover dat bepaalde vormen
van samenwerking ook risico’s met zich brengen. Over het algemeen betreft het hier financiële en/of
bestuurlijk/politieke risico’s.
In 2009 en gewijzigd in 2010 heeft Oosterhout de nota verbonden partijen vastgesteld, zodat de
gemeente aan de hand van zes kaderstellende spelregels het proces tot aansturing en beheersing
van verbonden partijen kan verbeteren.
Kerncijfers
In een samenvattend overzicht staan de bijdragen gegeven aan de verbonden partijen, zodat in één
oogopslag inzichtelijk is welke opbrengsten worden verkregen uit de deelnemingen (gemeente als
aandeelhouder) en wat de jaarlijkse uitgaven zijn voor taken die door derden worden uitgevoerd
(mede) namens de gemeente Oosterhout.

VERBONDEN PARTIJEN
RECHTSPERSONEN

FINANCIELE
RISICO’S

ONTVANGEN
DIVIDEND GEM.
JAARREKENING
2012

NV REWIN
Brabant water NV
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Intergas NV

Financieel
Verkocht in 2011

€ 52.299
€2.522.150*

GERAAMD
DIVIDEND
GEM.
BEGROTING
2014
€ 52.299
-

* Hoge dividend ontvangsten in verband met verkoop aandelen

Voor 2013 worden volgende ontwikkelingen verwacht met betrekking tot Verbonden Partijen:
Rechtspersonen
De aandelen Intergas Energie BV zijn in 2011 verkocht aan Enexis Holding BV. De afwikkeling van
Intergas Holding BV zal naar verwachting duren tot circa 2020. In 2018 zal de tweede tranche (circa
€ 850.000,-) uit het gevormde escrow depot alsmede de restant waarde van de onderneming
vrijkomen. In totaal naar verwachting circa € 1.682.000,-.
De dividend uitkering van de BNG is door de huidige economische tijd naar beneden bijgesteld. De
BNG zal meer winst inhouden om aan de eisen die worden gesteld aan de hoogte van het eigen
vermogen te kunnen voldoen.
Gemeenschappelijke regelingen
De gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant is de regeling die zich richt op tot stand
(doen) komen van beleid (en uitvoering) ten aanzien van regiobrede strategische vraagstukken. In
2014 zal er aandacht worden besteed aan de uitvoering van de Strategische Agenda West-Brabant
2012 – 2020 (Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda) en het implementeren van de
organisatorische uitkomsten naar aanleiding van de redesign discussie 2013.
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In 2010 is de Wet Veiligheidsregio’s in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen hebben
betrekking op de eisen, die worden gesteld aan de voorbereiding op de rampenbestrijding en de rol
van de voorzitter van de Veiligheidsregio. Doordat de taken van de brandweer overgeheveld zijn
heeft er ook een kostenverschuiving plaatsgevonden.
Het Algemeen Bestuur van de Regionale Ambulance Voorziening heeft er vanaf de oprichting in
2005 altijd naar gestreefd om de begroting van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale
Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord uiteindelijk sluitend te maken zonder
gemeentelijke bijdrage. Het jaar 2014 is het Algemeen Bestuur er wederom in geslaagd om een
sluitende begroting aan te bieden.
Gelet op het financiële toekomstbeeld van de GGD heeft het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling maatregelen genomen die het basistakenpakket nogmaals doorlichten
en versoberen.
Sinds 1 januari 2012 is de belastingsamenwerking Oosterhout – Breda gedeeltelijk ondergebracht
bij de belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). Voor onze gemeente betekent dat alle
belastingen via het samenwerkingsverband worden geheven en geïnd. Met ingang van 2014 zal de
WOZ taak eveneens uit worden gevoerd door de BWB.
GEMEENSCHAPPELIJKE
REGELINGEN
GR Regio WestBrabant

Algemeen Bestuur
BC* kleinschalig
Collectief Vervoer
BC Sociaal
Economische Zaken
BC Middelen
BC Zorg, Welzijn en
Onderwijs
BC Ruimtelijke
ontwikkeling en
Wonen
BC Duurzaamheid
BC Mobiliteit
GR Nazorg gesloten
Stortplaatsen BavelDorst en
Zevenbergen
GR Veiligheidsregio
Midden en WestBrabant
GR
Werkvoorzieningsch
ap Arbeid voor Allen
(WAVA!GO)

GR Regionale
Ambulance
voorziening Brabant
Midden West Noord

Gemeente Oosterhout

RISICO’S

BETAALDE BIJDRAGE
JAARREKENING 2012

BIJDRAGE RAMING
BEGROTING 2014

Bestuurlijk/
Politiek en
Financieel

€ 250.404
Apparaatskos
-ten

-

€ 295.476
Apparaatsk
osten (incl.
Rewin en
programma
Jeugd)
-

-

-

-

-

-

-

-

€0

€0

Financieel

€ 2.435.457

€ 2.475.820

Financieel

€ 2.250 per SW-medewerker
(budgetneutraal vanuit het Rijk)
Door de hogere taakstelling
vanaf 2012 t.o.v. 2011 is de
gemeentelijke bijdrage hoger
dan begroot.
- € 293.496
positief resultaat is herbestemd

-

€ 688.424
(Oosterhout
6,9% van totale
programmakost
en)

Programmabegroting 2014

€864.777
programmakosten

€0

136

GR Openbare
Financieel
€ 967.460
€ 999.035,
Gezondheidszorg
West-Brabant
(GGD)
Belastingsamenwer
Financieel
€ 346.397
€ 392.144
king West-Brabant
Omgevingsdienst
Financieel
N.v.t. (gestart in 2013)
€ 650.226
Midden en WestBrabant
* BC = Bestuurscommissie
** Veiligheidsregio is in 2012 e.v. fors hoger uitgevallen omdat de kosten voor de brandweer zijn overgeheveld;

Gemeente Oosterhout

Programmabegroting 2014

137

5.7

Grondbeleid

Grond vormt de basis voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen en geeft zeggenschap.
Grondbeleid is geen doel op zich, maar een middel om het ruimtelijk beleid op een bestuurlijk en
economisch verantwoorde wijze te realiseren.
Samengevat zijn de doelen van het gemeentelijk grondbeleid de volgende:
•
het bevorderen van maatschappelijk gewenst ruimtegebruik;
•
het verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik, de zeggenschap van de burgers en de
marktwerking op de grondmarkt;
•
het bevorderen van een rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten van gebruikers,
eigenaren, ontwikkelaars en de gemeente;
•
het genereren van inkomsten ten algemeen nut.
De gemeenteraad heeft bij besluit van 26 maart 2013 de Nota Grondbeleid 2013-2017 vastgesteld.
De nota is kaderstellend. Dat wil zeggen, zij geeft de uitgangspunten voor het te voeren grondbeleid
weer. Tevens biedt zij structuur bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen.
Belangrijke punten uit de Nota Grondbeleid zijn:
Maatwerk; per project of plan zal bekeken worden welke vorm van grondbeleid het meest
passend of gewenst is. Voor de reeds lopende projecten blijft de gemeente actief grondbeleid
voeren, bij nieuwe projecten wordt in beginsel faciliterend grondbeleid gehanteerd.
Bij actief grondbeleid wordt er een verwervingsstrategie vastgesteld. Uitgangspunt is dat de
gemeente altijd zal trachten om minnelijke overeenstemming te bereiken met als ultimum
remedium een onteigening.
De gemeente stelt zich terughoudend op ten aanzien van strategische en anticiperende
grondverwerving vanwege de grote financiële risico’s die de gemeente daarbij kan lopen.
Bij faciliterend grondbeleid verhaalt de gemeente haar kosten. Het heeft de voorkeur om een
anterieure overeenkomst met de grondeigenaar te sluiten. Indien er geen zicht is op anterieur
contracteren stelt de gemeente gelijktijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan een
exploitatieplan vast.
De gemeente continueert het beleid van aanbesteden van een locatie, waarbij door
marktpartijen een bod gedaan wordt op de grond en eventueel de aanleg van het openbaar
gebied. Hierbij worden kwaliteit en duurzaamheid als subgunningscriteria opgenomen waarbij
gegund wordt op basis van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI).
Indien er geen aanbesteding plaatsvindt dan zal de verkoopprijs van gronden welke verkocht
worden aan een onderneming door middel van taxatie worden bepaald.
In geval van projectbouw hanteert de gemeente het grondquote- systeem voor de koopsector en
huursector bij complex(woning)bouw. De gemeente heeft goede ervaringen met dit systeem en
blijft dit hanteren.
Het college stelt jaarlijks de gronduitgifteprijzen vast, uitgangspunt is dat deze prijzen
marktconform zijn.
In het kader van het budgetrecht stelt de raad zolang er nog geen grondexploitatie is vastgesteld
het krediet beschikbaar voor grondaankopen. Het college is bevoegd tot aankopen passend
binnen een door de raad vastgestelde grondexploitatie.
De gemeente heeft apart beleid ten aanzien van het kostenverhaal bij kleine plannen (faciliterend
grondbeleid). In de praktijk is gebleken dat de kosten die op grond van de wet verhaald kunnen
worden bij kleine plannen disproportioneel zijn. Anticiperend op een op handen zijnde wetswijziging
is door het college het kostenverhaal kleine plannen vastgesteld. Het kostenverhaal bij kleine
plannen ligt tussen de € 6.000 en € 9.500.
Tevens heeft de gemeente apart beleid ten aanzien van de uitgifte van grondstroken met een
maximale grootte van 100 m².
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Financieel beleid
RESERVES
De Algemene Bedrijfsreserve (ABR) is de belangrijkste gemeentelijke reserve in relatie tot het
grondbeleid. Door het instellen van een aparte reserve voor het grondbedrijf worden de financiële
resultaten en risico's van het grondbedrijf gescheiden van de financiële huishouding voor de overige
gemeentelijke taken. De ABR vormt een buffer voor de financiële risico's die samenhangen met de
grondexploitaties. Als onderdeel van het risicomanagement wordt een gewenste hoogte voor de
ABR bepaald.
Als een gemeentelijke grondexploitatie positief wordt afgesloten, wordt de winst vaak toegevoegd
aan de ABR. Als op een gemeentelijke grondexploitatie een tekort wordt verwacht, wordt hiervoor
een voorziening gecreëerd die van de ABR wordt afgeschreven.
Voor het grondbeleid is een genormeerde algemene bedrijfsreserve (ABR) vastgesteld. De
inzetbaarheid van de algemene bedrijfsreserve beperkt zich tot zaken die een duidelijk raakvlak
hebben met het taakgebied grondexploitatie. Deze reserve kan worden aangewend voor het voeren
van een actief grondbeleid, maar dient tevens als buffer voor het afdekken van mogelijke verliezen
en risico’s.
Voor de algemene bedrijfsreserve wordt (mede met in achtname van IFLO norm) de volgende norm
gehanteerd:
Maximum
€ 12,5 miljoen
Minimum
€ 9 miljoen
Absoluut minimum
€ 6 miljoen
Voor zover het saldo van deze reserve uitstijgt boven het maximum zal het meerdere worden
afgestort aan de Vrije reserve. Een saldo beneden het minimum is tijdelijk toegestaan. Echter, als
het saldo van de reserve grondexploitatie zich gedurende drie jaren beneden dit minimum bevindt,
dan dient het saldo vanuit de Vrije reserve van de gemeente aangevuld te worden tot dit minimum.
Hierbij moet tevens rekening gehouden worden met getroffen voorzieningen om nadelige
exploitatieresultaten op te vangen. Als het saldo van de reserve grondexploitatie op enig moment
minder dan € 6 miljoen bedraagt, dan dient onmiddellijk aanvulling vanuit de Vrije reserve van de
gemeente plaats te vinden. De feitelijke hoogte bedroeg per 31-12-2012 € 12,5 miljoen (na
resultaatbestemming).
Binnen de grondexploitatie is daarnaast een reserve Bovenwijkse voorzieningen opgenomen.
Deze reserve is vanaf de jaren 90 gevormd voor de geraamde investeringen voor met name de
aanpassingen aan de infrastructuur zoals opgenomen in de structuurvisie Vrachelen.
Deze reserve wordt gevoed door bij iedere positieve grondexploitatie een bedrag van € 10 per m2
uitgeefbare grond in deze reserve te storten. Afwijking hiervan alleen mogelijk bij een negatieve
exploitatie en separate besluitvorming door de Raad.

VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIE
Verliezen worden genomen als uit de financiële verkenning of grondexploitatie blijkt dat er een
negatief resultaat te verwachten is. Dit kan zijn op moment van aankoop van perceel of moment van
openen c.q. actualisatie van grondexploitatie. Wanneer het verlies vaststaat, moet het verlies
meteen afgeboekt worden. In het geval dat er een nadelig saldo wordt verwacht, maar het niet uit te
sluiten is dat dit nog omgebogen wordt in een sluitend geheel, dan kan volstaan worden met het
vormen van een voorziening voor de afdekking van het verwacht verlies. Indien blijkt dat het verlies
lager uitvalt, valt de gevormde voorziening weer ten dele vrij. De gevormde voorziening die op dat
moment nog niet feitelijk is ingezet kan gezien worden als een correctie op de boekwaarde, en
derhalve als een vermindering van de voorraad.
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De overige beleidskaders zijn vanuit de BBV vastgelegd en via de nota grondexploitatie vertaald
naar een feitelijke toepassing binnen onze gemeente.

RENTEBELEID
In het kader van provinciaal begrotingstoezicht heeft de provincie gewezen op dat wij als gemeente
in werkelijkheid rente toerekende aan de grondexploitaties van (nacalculatorisch) 4,5%.
Volgens de provincie is een reëel percentage 3 tot 3,5% met een maximum van 4%.
Gezien de feitelijke rente-ontwikkeling hebben wij het rentebeleid aangepast.
Hierbij maken we onderscheid in de rente die daadwerkelijk wordt toegerekend (nacalculatorisch) en
de rente die voorcalculatorisch bij herijkingen (looptijd van soms 8 tot 10 jaar vooruit) wordt
toegepast.
Deze laatste is namelijk verstandig om op dit moment vast te houden aan het percentage
van 4,5 aangezien dit de rente is die voor langere tijd wordt toegepast. Hierbij ben je voor de
langere termijn in de complexen minder afhankelijk van het renterisico.
Samengevat is via een collegebesluit in juni 2012 het volgende besloten:
De rekenrente voor de reguliere begroting bedraagt 4,5%
De voorcalculatorische rekenrente voor lange termijn prognoses bedraagt 4,5%
De rente op grondexploitaties in de jaarrekening (nacalculatorisch) bedraagt 3.7%
De hoogte van 3,7% is gebaseerd op de rente van het eigen vermogen, de rente op vreemd
vermogen en de verhouding hiervan (op basis van de balans van de jaarrekening 2012)
Het gewogen gemiddelde is dan 3,7%.
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5.8

EMU-saldo

Inleiding
Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven van de overheid. Hierbij zitten ook door
inkomsten en uitgaven met een kapitaalkarakter, zoals aan- en verkopen grond, investeringen en
investeringsbijdragen.
In het verdrag van Maastricht is afgesproken dat het EMU-tekort van een land maximaal 3% BBP
mag zijn. Daarnaast is in het Groei- en Stabiliteitspact afgesproken dat op lange termijn naar een
tekort dicht bij 0% of een overschot moet worden gestreefd. Hebben gemeenten onverwachts
hogere tekorten op hun begroting, dan is dat van invloed op de hoogte van het EMU-saldo. Daarom
is afgesproken dat gemeenten vanaf 2006 het EMU saldo opnemen in hun begroting.
Berekening EMU saldo
Het EMU-saldo wijkt nogal af van het begrip exploitatiesaldo waar lokale overheden mee werken. Dit
betekent een andere behandeling van onder meer investeringen in gebouwen, terreinen, wegen,
voorraden grond, het interen op reserves en de opbrengsten uit de verkoop van
deelnemingen/aandelen in bijv. energiebedrijven (zie tabel 2). In de volgende tabel zijn de
verschillen aangegeven.

1. Investeringen
2. Grond

3. Opbrengst
verkoop financiële
activa
(aandelen/obligaties)
4. Aanwenden
reserves
5. Beroep op
voorzieningen
6. Vorming reserves

Tekort lokale overheid
Alleen afschrijvingen vergroten tekort

EMU-tekort
Volledige investeringsbedrag
ten laste van tekort
Aankopen vergroten het
EMU-tekort; verkopen
verkleinen het EMU-tekort

Aan- en verkoop niet in
exploitatiesaldo. Wel geactiveerd,
maar niet afgeschreven;
boekwinst/boekverlies in
exploitatiesaldo op moment van
verkoop (of tussentijdse winst/verliesneming)
Boekwinst komt ten goede aan het
exploitatiesaldo

Opbrengst niet-relevant voor
het EMU-saldo

Financieringsbron voor uitgaven

Geen financieringsbron

Financieringsbron voor uitgaven

Geen financieringsbron

Ten laste van overschot begroting

Geen post

Het EMU-saldo wordt als volgt bepaald:

+
+
+

EMU saldo

2014

Exploitatie saldo na mutaties in de reserves
Mutaties in de reserves
Exploitatie saldo voor mutaties in de reserves
Afschrijving ten laste van de exploitatie
Bruto toevoeging aan voorzieningen
Investeringen in vaste activa via investeringsplafond
Investeringen in vaste activa via reserves
Bijdragen Rijk, provincie, EU tbv investeringen

674
-552
122
10.469
76
13.114
13.768
0
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2015
-208
649
441
9.086
0
8.533
9.160
0
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+
+
-

Opbrengsten uit desinvesteringen in vaste activa
Boekwinst op desinvesteringen in vaste activa
Aankoop gronden, bouw- en woonrijp maken e.d.
Opbrengst uit verkopen
Boekwinst op grondverkopen
Betalingen ten laste van voorzieningen
Betalingen direct ten laste van reserves
= Berekend EMU saldo

0
0
3.531
14.054
0
0
120
-5.812

0
0
7.651
15.856
0
0
0
39

Geconcludeerd kan worden dat op basis van de ingeschatte begrotingsgegevens er in 2014 sprake
is van een ‘EMU-tekort’ van € 5,8 miljoen. Oorzaak hiervan is onder andere gelegen in het feit dat
gekozen is om de gelden, die in het verleden zijn ontvangen vanuit Intergas, te investeren in de
stad.
Wet HOF (Houdbare OverheidsFinancien)
Als de Wet houdbaarheid overheidsfinancien (HOF) een feit is, dreigen sancties voor gemeenten als
ze teveel investeren.
Door een verschil in boekhoudstelsel van het rijk en de decentrale overheden – het rijk werkt met
een kasstelsel, de rest met een baten-lastenstelsel – wordt zowel het investeren als het gebruik van
reserves gezien als een begrotingstekort. Dat werkt negatief door in het landelijke begrotingstekort,
het EMU-saldo.
Ook gemeenten, provincies en waterschappen moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen
van het Nederlandse begrotingstekort de komende jaren. De wet Hof bepaalt nu dat rijk en
decentrale overheden een gelijkwaardige inspanning gaan leveren om het tekort weer volgens
Europese afspraken terug te dringen.
Er is een maximum van het nationale begrotingstekort voor alle decentrale overheden samen
vastgesteld. Dat moet aan het begin van elke nieuwe kabinetsperiode worden bepaald, maar ligt
voor 2014 in elk geval op 0,5 procent van het bbp, wat neerkomt op ongeveer 3 miljard euro.
Deze 0,5 procent wordt als volgt verdeeld over de lagere overheden; gemeenten: 0,35 procent van
het bruto binnenlands product. Provincies: 0,07 procent. En waterschappen: 0,05 procent.
Dit zou betekenen dat de gemeenten tezamen maximaal € 2,23 miljard meer mogen investeren.
Wanneer de gemeenten dit gezamenlijke quotum overschrijden, wordt gekeken welke individuele
gemeenten dit hebben veroorzaakt. Het is nog de vraag of en hoe dat dit gezamenlijke ‘quotum’
verder verdeeld gaat worden en hoe er gesanctioneerd gaat worden. Voor de huidige
kabinetsperiode is met de VNG afgesproken dat er niet gesanctioneerd gaat worden. Maar relateren
we dit bijvoorbeeld aan de omvang van de algemene uitkering, dan zou dit betekenen dat het
Oosterhoutse aandeel in dit begrotingstekort maximaal zo’n € 6,1 miljoen zou mogen bedragen. Dit
concluderend blijven wij in 2014 naar verwachting binnen de EMU-norm.
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5.9

Subsidies

Wat willen we bereiken
Met subsidies faciliteert en stimuleert de gemeente burgers en organisaties om eigen ideeën uit te
voeren. Zij krijgen subsidie om initiatieven te nemen die bijdragen aan het voorzieningenniveau in de
gemeente of die de gemeentelijke beleidsdoelen ondersteunen. Uitgangspunten hierbij zijn een
transparant proces van subsidieverlening en minder regeldruk.
Accenten uit het politiek akkoord
Subsidies worden minimaal gekort met het percentage dat overeenkomt met dat van de daling
van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds.
Indirecte subsidies worden zoveel mogelijk beperkt. Door het in beeld brengen van de werkelijke
kosten en bijbehorende subsidies worden geldstromen transparanter en beter beheersbaar.
Aan doelen waarvoor de gemeente van het rijk een doeluitkering ontvangt, wordt niet meer
uitgegeven dan het bedrag van de doeluitkering.
Kaderstellende beleidsnota’s
Algemene subsidieverordening Oosterhout (2012)
Beleidsregels voor subsidieverstrekking Gemeente Oosterhout (2013)
Subsidieplafonds 2014
Tabel: Incidentele subsidies
Soort subsidie
Onderdeel
Activiteitensubsidie

Programmering van de Stad
Lokaal sociaal beleid

Totaal activiteitensubsidies
Zapbudgetten
Buurtzapbudget
JONG zapbudget
Buitenspeeldag
Totaal zapbudgetten
Totaal incidentele subsidies
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2013
Subsidieplafond
€
93.000
€
25.000
€
118.000
€
20.000
€
5.000
€
10.000
€
35.000
€
153.000

2014
Subsidieplafond
€
93.000
€
25.000
€
118.000
€
10.000
€
5.000
€
10.000
€
25.000
€
143.000
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Tabel: Structurele subsidies
Beleidsveld
Soort subsidie

Onderdeel

Onderwijs

Outputsubsidie

Voorschoolse educatie
Voorscholen
Brede school
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolbegeleiding
Niet aanspreekbare zij-instromers (NAZ)
Verzuimpreventie

Totaal Onderwijs
Sport

Exploitatiesubsidie

Sportverenigingen
Sportgala

Totaal Sport
Cultuur

Totaal Cultuur
Maatschappelijke zorg

Totaal Maatsch. Zorg
Jeugd

Waarderingssubsidie Culturele verenigingen
Exploitatiesubsidie
Jeugdcircus
Openluchttheater
Musea
Heemkundekringen
Open monumentendag
Volksfeesten
Huis voor Amateurs
Outputsubsidie
Bibliotheek
Centrum voor de kunsten
Filmtheater
Waarderingssubsidie Bewonersgroepen
Ouderenbonden
Zorgverenigingen
Veteranenverenigingen
Exploitatiesubsidie
EHBO
Goederenbank
Outputsubsidie
Maatschappelijke ondersteuning
Leergeld
Waarderingssubsidie Scoutingverenigngen
Exploitatiesubsidie
Speelgoeduitleen

Totaal Jeugd
Recreatie en Toerisme Outputsubsidie
VVV
Totaal Recreatie en Toerisme
Milieu
Outputsubsidie
Milieueducatie en Kinderboerderij
Totaal Milieu
Verkeer
Waarderingssubsidie Verkeersregelaars
Buurtbusverenigingen
Exploitatiesubsidie
Verkeersveiligheid en -educatie
Totaal verkeer
Totaal structurele subsidies
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2013
Subsidieplafond
€
810.000
€
288.000
€
73.000
€
48.000
€
135.000
€
35.000
€
60.000
€ 1.449.000
€
82.000
€
5.000
€
87.000
€
45.000
€
12.500
€
6.000
€
121.830
€
5.000
€
5.000
€
10.000
€
130.000
€ 1.492.500
€
812.636
€
35.000
€ 2.675.466
€
45.000
€
11.000
€
4.000
€
1.000
€
8.000
€
5.000
n.n.t.b.
€
79.750
€
153.750
€
8.500
€
5.000
€
13.500
€
76.446
€
76.446
€
56.948
€
56.948
€
1.750
€
8.534
€
25.000
€
35.284
€ 4.547.394

2014
Subsidieplafond
€
810.000
€
288.000
€
49.000
€
48.000
€
135.000
€
35.000
€
60.000
€ 1.425.000
€
82.000
€
€
82.000
€
49.500
€
12.500
€
6.000
€
121.830
€
5.000
€
5.000
€
10.000
€
130.000
€ 1.484.500
€
666.406
€
€ 2.490.736
€
45.000
€
11.000
€
4.000
€
1.000
€
8.000
€
5.000
n.n.t.b.
€
79.750
€
153.750
€
8.500
€
€
8.500
€
61.446
€
61.446
€
56.948
€
56.948
€
1.750
€
8.534
€
25.000
€
35.284
€ 4.313.664
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6. Financiële begroting
6.1

Resultaat financiële begroting

Mede op advies van de rekenkamer is ook in deze begroting een strikte scheiding doorgevoerd
tussen een beleidsbegroting en een financiële begroting. In hoofdstuk 4 treft u onder ieder
programma een overzicht van baten en lasten aan van het betreffende programma. In dit hoofdstuk
worden de cijfers op gemeentebreed niveau toegelicht.
De begroting 2014-2017 geeft samengevat het volgende beeld:
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
2012

Lasten
Baten
Subtotaal programma’s
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

2013

2014

2015

2016

2017

137.260
138.055
795
3.658
7.473
4.610

149.082
141.646
-7.436
1.220
8.717
62

142.015
142.136
122
3.781
4.333
674

141.108
141.548
441
3.839
3.191
-208

133.475
131.750
-1.724
3.962
3.664
-2.022

135.855
133.443
-2.413
3.924
3.556
-2.780

voordeel

voordeel

voordeel

nadeel

nadeel

nadeel

De begroting 2014 sluit met een voordelig saldo van € 674.000. In het meerjarenbeeld sluit het jaar
2015 met een tekort van € 208.000. Voor de jaren erna is een oplopend tekort van ruim € 2,7
miljoen in 2017 zichtbaar.
In deze begroting en het meerjarenperspectief zijn de financiële gevolgen van de drie transities nog
niet meegenomen.
In bijlage 5 is een overzicht weergegeven van de incidentele baten en lasten, zoals deze in de
begroting 2014 zijn opgenomen. Hiermee wordt aangetoond dat de begroting solide te noemen is,
aangezien de incidentele (eenmalige) lasten in de begroting hoger zijn dan de incidentele baten;
oftewel de structurele lasten zijn lager dan de structurele inkomsten.
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6.2

Financiële uitgangspunten

Voor de samenstelling van de begroting 2014 en de meerjarenramingen 2015-2017 zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
Algemeen begrotingsuitgangspunt
Algemeen uitgangspunt voor de begroting is dat er sprake dient te zijn van een structureel sluitende
begroting.

a)

b)
c)
d)

Tarieven en leges
De inkomstentarieven van de OZB worden alleen aangepast aan de inflatie, zijnde een
percentage voor 2014 van 2,00%. Dit percentage is gebaseerd op de inflatiecijfers van het
Centraal Planbureau voor het jaar 2014.
De inkomstentarieven voor de overige belastingen stijgen ook met de inflatie van 2,00%.
De leges worden niet in algemene zin verhoogd met de prijsinflatie, tenzij blijkt dat op basis van
kostendekkendheid de tarieven verhoogd c.q. verlaagd moeten worden.
De opbrengsten uit hoofde van de afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn berekend op basis
van een kostendekkend tarief. Zie hiervoor de paragraaf lokale heffingen.

Prijs- en loonstijging
a) De loonkosten in de begroting 2014 zijn gebaseerd op het in 2012 gesloten CAO akkoord. Dit
akkoord heeft een looptijd tot 31 december 2012. In 2013 zal een nieuwe CAO afgesloten
moeten gaan worden. Binnen de begroting 2014 is geen rekening gehouden met deze nieuwe
CAO.
b) Voor de begroting 2014 wordt uitgegaan van de nullijn qua stijging van de kosten derden. Niet
voor alle producten zal dit realistisch zijn, zodat we dit kader in praktische zin nog een beperkte
stelpost voor prijsinflatie van bijna € 269.000 beschikbaar houden. Dit is het restant vanuit de
begroting 2013; er wordt geen nieuwe stelpost aan toegevoegd.
c) De jaarlijkse subsidies aan instellingen stijgen in principe niet.
d) Er wordt afgezien van automatische prijscorrectie. Deze worden alleen specifiek toegekend.
Rente
Bij het bepalen van de kapitaallasten op investeringen wordt een interne rekenrente van 4,5%
gehanteerd. In 2014 wordt er 2,00% rente bijgeschreven op de aanwezige reserves. Conform
voorschriften uit het besluit Begroting en Verantwoording wordt aan voorzieningen geen rente
toegevoegd.
Rente GREX
Tot en met de begroting 2012 rekenden we 4,5% toe aan rente over de boekwaarde van
grondexploitaties. De provincie vindt dit een te hoog percentage. Deze stelling wordt door het
college ondersteund, aangezien een hoog percentage rentelasten naar de toekomst doorschuift via
de boekwaarde van de grondexploitatie. Dit beleid is dan ook aangepast.
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de rente die daadwerkelijk wordt toegerekend
(nacalculatorisch) en de rente die voorcalculatorisch bij herijkingen (looptijd van soms 8 tot 10 jaar
vooruit) wordt toegepast.
Voor deze laatste is het namelijk verstandig om op dit moment vast te houden aan het percentage
van 4,5% aangezien dit de rente is die voor langere tijd wordt toegepast. Hierbij ben je voor de
langere termijn in de complexen minder afhankelijk van het renterisico. Samengevat wordt het
volgende voorgesteld:

Percentage

Rente voorcalculatorisch lange
termijn prognose grex
4,50%
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De algemene rekenrente wordt niet aangepast. Gezien de bijzondere aard van grondexploitaties
wordt hiervoor een uitzondering gemaakt. De rente van de grondexploitatie bedraagt voor 2014
3,7%. Deze rente is bepaald op basis van de jaarrekening van het jaar ervoor. Het percentage wordt
berekend door:
- rente eigen vermogen: 4,5%
- rente vreemd vermogen gebaseerd op een percentage voor een lening van 10 jaar gelijk bij
de BNG (juni 2013: 2,1%). In de rente op leningen is momenteel een stijgende lijn zichtbaar.
- de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen uit de balans van de jaarrekening. In
2012 werd 60% van ons bezit gefinancierd met eigen vermogen en 40% met vreemd
vermogen.
Het gewogen gemiddelde tussen rente eigen en rente vreemd vermogen komt uit op 3,7%.
Deze rekenmethode biedt een financieel kader om jaarlijks de rente voor de grondexploitatie te
herrekenen.
Ruimte voor nieuw beleid
In financiële zin is er geen extra ruimte voor nieuw beleid in jaren 2014 tot en met 2017 opgenomen.
Post onvoorzien
In de begroting en meerjarenramingen wordt jaarlijks ruimte opgenomen voor “onvoorzien”. Voor
2014 bedraagt dit een bedrag van € 270.000. Hier wordt de structurele doorwerking niet automatisch
vertaald, maar vormt onderdeel van de discussie over nieuw beleid bij de eerstkomende begroting.
Voorstellen waarbij een beroep wordt gedaan op onvoorzien worden getoetst aan de criteria
onvoorzienbaar, onuitstelbaar en onontkoombaar. Het college is bevoegd om, onafhankelijk van de
hoogte van het bedrag, te beschikken over de post mits voldaan wordt aan bovenstaande criteria.
Hierover zal achteraf via de concernrapportage worden gerapporteerd.
Investeringen
Het structurele investeringsniveau wordt in principe gemaximeerd op € 3,8 miljoen,
exclusief investeringen op het gebied van riolering en afvalverwijdering. Deze laatste
investeringen worden afzonderlijk beschouwd en worden gedekt via een kostendekkend
tarief. Het investeringsniveau is exclusief specifieke investeringen ten laste van de vrije
reserve.
Het investeringsplan wordt jaarlijks opgesteld in de vorm van een uitvoeringsplanning,
waarbij aangegeven wordt wanneer investeringen daadwerkelijk worden uitgevoerd.
Met het activeren van de eigen apparaatskosten wordt rekening gehouden met een
absoluut bedrag van € 750.000. Deze activering vindt plaats via een standaardopslag op
het investeringsbedrag.
In het investeringsplan worden de investeringen in principe bruto verantwoord, dat wil
zeggen exclusief inkomsten (bijdragen derden en/of inzet reserves).
Toerekening overhead
De toerekening van overhead vindt plaats via de zogenaamde opslagmethode. Deze toerekening
van kosten vindt (verplicht) plaats op de producten. Er is bewust een methode gekozen die erg
eenvoudig is en past binnen de wettelijke financiële kaders. De kosten van overhead worden
verdeeld op basis van de personele kosten (inclusief inhuur) per product. Vanaf het begrotingsjaar
2012 wordt de overhead per product apart inzichtelijk gemaakt, waarbij er geen nacalculatie wordt
gemaakt. Dit betekent dat voor de overhead de jaarrekening gelijk is aan de begrote overhead.
De directe personele kosten worden overigens op basis van urenplanningen en tijdschrijfgegevens
verdeeld over de producten. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 6.8.
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6.3

Begrotingsresultaat

Onderstaand is een overzicht gegeven van de totale lasten en baten van de programma’s voor de
begroting 2014, in vergelijking met de primitieve begroting 2013 en de jaarrekening 2012.
Programma
Bestuur/ Gemeenteraad

Lasten
Baten
Saldo

Rekening
2012
1.160
0
1.160

Bestuur/ College & Dienstverlening

Lasten

6.013

6.717

6.717

Baten
Saldo

986
5.027

1.321
5.396

1.528
5.188

Woonomgeving

Lasten
Baten
Saldo

12.757
645
12.112

16.220
764
15.456

11.485
893
10.593

Veilig

Lasten

4.623

5.052

5.029

Baten
Saldo

139
4.484

114
4.937

97
4.932

Verkeer & Mobiliteit

Lasten
Baten
Saldo

3.322
2.298
1.024

3.484
2.143
1.340

3.048
2.136
912

Natuur, Milieu & Afval

Lasten

11.474

14.140

13.968

Baten
Saldo

11.693
-219

13.649
490

13.465
502

Bouwen en Wonen

Lasten
Baten
Saldo

15.487
12.021
3.465

13.937
11.443
2.494

17.374
15.501
1.873

Werk & Inkomen

Lasten

28.541

28.099

29.212

Baten
Saldo

19.948
8.593

19.689
8.411

21.748
7.465

Programmering van de Stad

Lasten
Baten
Saldo

6.114
1.482
4.632

6.668
1.582
5.086

6.501
1.329
5.172

Onderwijs, Jeugd & Voorschool

Lasten

7.384

7.959

8.532

Baten
Saldo

1.306
6.078

1.370
6.589

1.375
7.157

Maatschappelijke Zorg

Lasten
Baten
Saldo

15.155
1.437
13.718

15.368
942
14.426

14.479
1.014
13.466

Sport

Lasten

6.306

6.243

6.869

Baten
Saldo

1.378
4.928

1.363
4.880

1.401
5.468

Productondersteuning

Lasten
Baten
Saldo

16.785
16.767
18

22.328
21.903
425

17.296
16.060
1.236

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten

2.139

1.741

331

Baten
Saldo

67.954
-65.815

65.362
-63.621

65.591
-65.260

Lasten
Baten

137.260
138.055

149.082
141.646

142.015
142.136

Subtotaal programma's
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Begroting
2013
1.128
0
1.128

Begroting
2014
1.174
0
1.174
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Programma

Rekening
2012
795

Begroting
2013
-7.436

Begroting
2014
122

Lasten
Baten
Saldo
Lasten

3.658
7.473
3.815
140.918

1.220
8.717
7.498
150.302

3.781
4.333
552
145.795

Baten
Saldo

145.528
4.610

150.363
62

146.469
674

Saldo
Mutaties in reserves

Totaal resultaat

6.4

Analyse op hoofdlijnen

In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht gegeven van de ontwikkeling van het saldo ten
opzichte van de begroting 2013.
Exploitatieresultaat
Begroting 2013
Mutaties:
Actualiseringen (excl. algemene uitkering)
Ombuigingen
Personele kosten (reg. Loonstijging)
Doorberekende kosten
Algemene uitkering
Kapitaallasten
Doorberekende kapitaallasten
Reserves
Overig
Saldo begroting

Begroting
2014
-1.375

Begroting
2015
-3.190

Begroting
2016
-2.737

Begroting
2017
-2.737

N

-458

-456

-956

-1.102

N

2.045
252

2.742
240

2.925
221

2.931
221

V
V

65
-5
-202
973
-665
44
674

65
-706
-66
1.027
46
90
-208

65
-2.041
-667
1.063
33
72
-2.022

65
-2.763
-459
1.087
-4
-19
-2.780

V
N
N
V
N
V

Via bovenstaande analyse is op hoofdlijnen een positief begrotingssaldo van € 674.000 in 2014
verklaard. Overige kleine mutaties verklaren een positief verschil van € 44.000. In de volgende
paragrafen worden deze mutaties ten opzichte van de begroting 2013 afzonderlijk toegelicht.
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6.5

Actualiseringen

Actualiseringen kunnen het gevolg zijn van:
•
budgettaire effecten van wijzigingen in het financiële beleid;
• mutaties in volume, waardoor het beroep op een aantal regelingen autonoom wijzigt;
• volumemutaties die van invloed zijn op de opbrengsten;
• contractueel c.q. wettelijk onvermijdbare mutaties in de lasten.
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van alle actualiseringen per programma.

Programma’s

Actualiseringen
2014
30
202
-70

30
102
-70

30
-15
-70

30
78
-70

voor-/
nadeel
N
N
V

Veilig

10

109

50

50

N

Verkeer en mobiliteit

15

12

12

12

N

-

-

-

-

Bestuur/ Gemeenteraad
Bestuur/ College en dienstverlening
Woonomgeving

Natuur, milieu en afval

2015

2016

2017

neutraal

Bouwen en wonen

39

39

39

39

N

Werk en inkomen

401

504

1.059

1.151

N

-383

-55

70

86

V

Onderwijs, jeugd en voorschool

90

-234

-239

-236

N

Maatschappelijke zorg

28

-70

-45

-49

N

Sport

22

72

40

-6

N

Productondersteuning

74

17

25

17

N

5
463

706
1.162

2.041
2.997

2.763
3.865

N

Programmering van de stad

Algemene dekkingsmiddelen
Totaal exploitatie

N

Voor het jaar 2014 treedt er middels de actualiseringen een nadeel op van € 428.000. In de jaren
erna zit een nadeel oplopend tot € 3.783 in 2017. Dit is inclusief het nadeel op de algemene
uitkering, welke oploopt tot ruim € 2,7 miljoen in 2017.
Onderstaand een toelichting van de grootste mutaties per programma.
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Programma 1: Bestuur/gemeenteraad
Nr.
1

Omschrijving

2014

Raadsledenvergoeding

2015

30

30

2016
30

2017
30

Voor-/
nadeel
N

Toelichting:
1. Raadsledenvergoeding: € 30.000. De raadsledenvergoeding dient geactualiseerd te worden op
basis van trendmatige ontwikkelingen. Zoals blijkt uit de jaarrekening 2012 is er sprake van een
tekort van ruim € 17.000. Daarnaast wordt er een ontwikkeling van 2,00% verwacht voor 2014.

Programma 2: Bestuur/College/Dienstverlening
Nr.
1
2
3
4

Omschrijving

2014

Apparaatskosten regiobureau West
Brabant
Leges persoonsdocumenten
Verkiezingen
Programmamanager voorzieningen

2015

2016

2017

46

46

46

46

Voor-/
nadeel
N

37
39
80

37
19
0

37
-98
0

37
-5
0

N
N
N

Toelichting:
1. Apparaatskosten Regiobureau West Brabant: € 46.358. Zoals ook blijkt uit de Jaarrekening
2012 zaten er verspreid door de begroting enkele tegenvallers op de apparaatskosten van het
RWB; deze waren niet goed begroot. In 2013 zijn de apparaatskosten van het Regiobureau
West Brabant daarom op één plek binnen de begroting gecentraliseerd, om de beheersbaarheid
hiervan te vergroten. Om dit tekort structureel op te vangen is dit bedrag benodigd.
2. Leges persoonsdocumenten: € 36.500. Jaarlijks worden deze posten (Paspoorten, rijbewijzen,
identiteitskaarten, uitreksels GBA, huwelijken, etc.) op basis van de te verwachten aantallen, af
te dragen rijksleges, indexering en eigen kosten geactualiseerd. Ten opzichte van de begroting
levert dit een gesaldeerd nadeel op van € 36.500.
3. Verkiezingen: € 39.000. In 2014 staan de verkiezingen voor de gemeenteraad en het Europees
parlement gepland. De benodigde bedragen zijn meerjarig geactualiseerd. Betreft actualisatie
presentiegelden en kosten diverse stembenodigdheden. In 2016 zijn geen verkiezingen
geraamd, waardoor de kosten kunnen vervallen.
4. Programmamanager voorzieningen: € 80.000. Met de Brede aanpak voorzieningen is een
fundament gelegd voor het behoud en verdere uitbouw van het voorzieningenniveau in
Oosterhout. Om de aanbevelingen vanuit de brede aanpak ook daadwerkelijk tot uitvoer te
brengen, is het nodig hiervoor (tijdelijk) capaciteit vrij te maken. Met het aanstellen van een
programmamanager die belast is met de coördinatie en deels voor de uitvoering, is hier vorm
aan gegeven. Deze aanpak wordt vooralsnog met één jaar voortgezet in 2014. Daarbij heeft de
programmamanager met name de opdracht om, in samenwerking met overige betrokken
partijen, voorstellen te ontwikkelen en uit te voeren om de aantrekkelijkheid van de binnenstad
te vergroten.
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Programma 3: Woonomgeving
Nr.
1
2

Omschrijving

2014

Loskade Vijf Eiken
Klein onderhoud wegen

2015

-40
-30

2016

-40
-30

2017

-40
-30

-40
-30

Voor-/
nadeel
V
V

Toelichting:
1. Loskade Vijf Eiken: € 40.000. Naar aanleiding van de aanleg van de loskade Vijf Eiken dient de
begroting te worden aangepast door het opnemen van huurinkomsten en exploitatielasten.
Daarnaast is er vanwege deze investering sprake van hogere kapitaallasten (€ 40.000),
waardoor dit per saldo neutraal is.
2. Klein onderhoud wegen: € 30.000. Het budget klein onderhoud wegen kent al enige jaren een
onderschrijding. Daarom wordt besloten om dit budget met € 30.000 af te ramen.

Programma 4: Veilig
Nr.
1
2
3

Omschrijving

2014

Opbrengst naheffingen & Mulderfeiten
Actualisatie leges
Bijdrage Veiligheidsregio

2015

18
12
-20

2016

18
12
79

2017

18
12
20

18
12
20

Voor-/
nadeel
N
N
V

Toelichting:
1. Opbrengst Mulderfeiten: € 18.000. De opbrengsten voor de Mulderfeiten dient verlaagd te
worden. Er is onvoldoende rekening gehouden met seponeringen en voorvallen zonder
vergoeding. Daarnaast is in de begroting uitgegaan van 9,0 fte handhavers, terwijl dit in de
praktijk 1,00 fte minder is. Hierdoor is de huidige opbrengst te hoog ingeschat.
2. Actualisatie leges: € 12.000. Als gevolg van een lager verwacht aantal vergunningsaanvragen, dient ook de geraamde opbrengsten van de leges verlaagd te worden.
3. Bijdrage Veiligheidsregio: € 20.000. Benodigde aanpassing op basis van de begroting 2014
en het meerjarenperspectief van de veiligheidsregio. In 2014 zit een eenmalig voordeel
vanwege een terugbetaling.

Programma 5: Verkeer en Mobiliteit
Nr.

Omschrijving

2014

1 Mensgerichte maatregelen
2 Handhaving
Parkeerfonds
3 Opbrengst naheffingen & Mulderfeiten
4 Parkeerfonds

2015

2016

2017

5
10

5
7

5
7

5
7

72
-72

72
-72

72
-72

72
-72

Voor-/
nadeel
N
N
N
V

Toelichting:
1. Mensgerichte maatregelen verkeersveiligheid: € 5.000. Kosten voor mensgerichte
maatregelen worden door de Provincie voor 80% gesubsidieerd, maar zijn nooit als zodanig
opgenomen in de begroting. Daardoor hadden we jaarlijks een overschrijding op kosten (€
70.000) die werd opgeheven door de jaarlijkse overschrijding op ontvangsten (€ 65.000).
Met deze actualisatie trekken we dit recht.
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2. Handhaving: € 10.000. In 2014 worden eenmalig hogere kosten verwacht vanwege de
noodzakelijke vervanging van de scooterpool voor de handhavers. Daarnaast is sprake van
structureel hogere kosten op gebied van handhaving, onder andere vanwege de portofoons.
Parkeerfonds (gesloten circuit). Alle kosten en opbrengsten die samenhangen met parkeren
worden gesaldeerd, waarna het saldo wordt gestort in het parkeerfonds.
1. Opbrengst naheffingen & Mulderfeiten: € 72.000. De opbrengsten voor de naheffingen en
de Mulderfeiten dient verlaagd te worden. Er is onvoldoende rekening gehouden met
seponeringen en voorvallen zonder vergoeding. Daarnaast is in de begroting uitgegaan van
9,0 fte handhavers, terwijl dit in de praktijk 1,00 fte minder is. Hierdoor is de huidige
opbrengst te hoog ingeschat.
2. Sluitende verwerking via parkeerfonds: € 72.000. Bovenstaande mutatie heeft tot gevolg dat
er in 2014 € 72.000 minder in het parkeerfonds zal worden gestort.

Programma 6: Natuur, Milieu en Afval
Nr.

Omschrijving

Riolering
1 Pompen en gemalen
2 Sluitende verwerking via
egalisatiereserve riolering
Afvalverwijdering
3 Afvalverwijdering
4 Sluitende verwerking via
egalisatiereserve afval

2014

2015

2016

2017

Voor-/
nadeel

20

20

20

20

N

-20

-20

-20

-20

V

-645

-645

-645

-645

V

645

645

645

645

N

Toelichting:
Riolering (100% kostendekkend). Alle kosten en opbrengsten van het product riolering zijn in
principe met elkaar in evenwicht, aangezien uitgegaan wordt van 100% kostendekkendheid.
1. Pompen en gemalen: € 20.000. Door areaaluitbreiding van pompen en gemalen en hogere
kosten voor telemetrie en electriciteit.
2. Sluitende verwerking via egalisatiereserve riolering.
Afvalverwijdering (100% kostendekkend). Alle kosten en opbrengsten van het product
afvalverwijdering zijn in principe met elkaar in evenwicht, aangezien uitgegaan wordt van 100%
kostendekkendheid.
3. Afvalverwijdering: € 645.050. Binnen afvalverwijdering heeft op basis van de eerste maanden in
2013 een actualisatie van de aangeboden afvalstromen voor de begroting 2014
plaatsgevonden. Dit leidt enerzijds tot lagere kosten (m.n. lagere stortkosten vanwege een lager
aanbod van restafval). Anderzijds is er ook sprake van hogere inkomsten door een hoger
aanbod van afvalfracties welke geld opleveren.
4. Sluitende verwerking via egalisatievoorziening afval.

Programma 7: Bouwen & wonen
Nr.
1
2

Omschrijving
Bouwleges
Verhuur gronden en terreinen
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2014

2015

14
25
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14
25

2016
14
25

2017
14
25

Voor-/
nadeel
N
N
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Toelichting:
1. Bouwleges: € 14.000. De inkomsten van de bouwleges worden jaarlijks geactualiseerd op basis
van de te verwachten aanvragen binnen grote projecten.
2. Verhuur gronden en terreinen: € 25.000. Op basis van de huidige contracten dient de geraamde
huuropbrengst van gronden met € 25.000 te worden verminderd.

Programma 8: Werk en Inkomen
Nr.
1
2
3
4
5
6

Omschrijving

2014

Trajecten WSW
Reintegratie
Inkomensregelingen
Programmakosten SEZ
Uitvoeringskosten inburgering
Kinderopvangtoeslag doelgroepouders

2015

47
0
418
24
-59
-29

2016

47
0
456
0
-59
-29

2017

47
0
1.011
0
-59
-29

Voor-/
nadeel
N
neutraal
N
N
V
V

47
0
1.103
0
-59
-29

Toelichting:
1. Trajecten WSW: € 47.250. Het aantal WSW’ers is taakstellend omhooggebracht naar 300. De
huidige begroting is gebaseerd op 279 WSW’ers.
2. Re-integratie: Neutraal. Het Rijksbudget voor re-integratie wordt in 2013 met € 264.000 verlaagd
ten opzichte van de huidige begroting. De totale omvang van het rijksbudget komt daarmee
structureel op € 978.000. Het participatiebudget wordt taakstellend met hetzelfde bedrag
verlaagd om binnen het Rijksbudget te blijven.
Bedragen * 1.000
Ter info
Huidige
Actualisatie
Begroting
Begroting
jaarschijf
2014
2013
2014
Uitgaven Re-integratie
978
978
312
1.290
Rijksbudget
978
978
312
1.290
Saldo
0
0
0
0
Meerjarig beeld Re-integratie:
2015

2016

2017

Huidige

Actualis

Begrotin

Huidige

Actualisa

Begroting

Huidige

Actualis

Begrotin

jaarschij

atie

g 2014

jaarschijf

tie

2015

jaarsch

atie

g 2016

f

Uitgaven re-

ijf

978

312

1.290

978

312

1.290

978

312

1.290

978

312

1.290

978

312

1.290

978

312

1.290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

integratie
Rijksbudget
Saldo

3. Inkomensregelingen: € 418.000 Op basis van CPB-prognoses en de bijgestelde rijksbudgetten
is de doorkijk voor de inkomensregelingen aangepast. De uitgaven voor de uitkeringen zullen
naar verwachting met ruim € 1,5 miljoen stijgen. Omdat het tekort van onze gemeente in 2014
kleiner dan 10% is en blijft van het Rjiksbudget, ontstaat er geen claim op een Incidentele
Aanvullende Uitkering (IAU).
(Bedragen * 1.000)
Ter info
Ter info
Huidige
Actualisatie
Begroting
Begroting Prognose jaarschijf
2014
2013
2013
2014
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Uitgaven uitkeringen
- WWB > 65 jaar
- Wet WIJ
- IOAW
- IOAZ
Rijksbudget
IAU
Saldo

11.955
11.250
0
600
105
10.900
0
-/- 1.055

12.823

12.205
11.500
0
600
105
11.700
0
-/- 505

11.523
-/- 1.300

1.571
1.514
0
74
17 -/1.153
0
-/- 418

13.776
13.014
0
674
88
12.853
0
-/- 923

Meerjarig beeld inkomensregelingen:
2015

2016

2017

Huidige

Actualis

Begrotin

Huidige

Actualisa

Begroting

Huidige

Actualis

Begrotin

jaarschij

atie

g 2015

jaarschijf

tie

2016

jaarsch

atie

g 2017

f

ijf

Uitgaven

12.205

2.150

14.355

12.205

2.293

14.498

12.205

1.974

14.179

Rijksbudget

11.700

1.693

13.393

11.700

1.282

12.982

11.700

871

12.571

-/- 505

-/- 456

-/- 962

-/- 505

-/- 1.011

-/- 1.516

-/- 505

-/- 1.103

-/- 1.608

IAU
Saldo

4. Programmakosten SEZ: € 24.000. Binnen de begroting 2014 van de GR RWB is voorzien in
een aantal extra activiteiten waaraan de gemeente Oosterhout deelneemt. Dit betreft o.a.
het houden van een bedrijvenenquête.
5. Uitvoeringskosten inburgering: € 59.000. In verband met de nieuwe inburgeringswet worden
met ingang van 2014 de uitvoeringskosten inburgering uit het gemeentefonds gehaald.
Deze korting loopt op tot € 70.000 in 2017. In de begroting is € 59.000 structureel aanwezig
op dit onderdeel. Voorgesteld wordt om deze met ingang van 2014 te schrappen.
6. Kinderopvangtoeslag doelgroepouders: € 28.910. De kinderopvangtoeslag voor
doelgroepouders (ouders die aan een traject voor werken deelnemen, een studie volgen en
verplichte inburgeraars) wordt vanaf 2013 niet meer door de gemeente, maar door de
belastingdienst verstrekt. De korting in het gemeentefonds bedraagt zo’n € 110.000
structureel. De begroting 2013 was aan de kostenkant hier reeds deels op aangepast.
Aanvullend kan er nog € 28.910 vrijvallen. Er blijft een beperkt budget voor
kinderopvangtoeslag beschikbaar voor ouders met een sociaal-medische indicatie.

Programma 9: Programmering van de stad
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Omschrijving

2014

Huurinkomsten bibliotheekfilialen
Onderhoudskosten bibliotheken
Huurinkomsten bibliotheek Torenstraat
Stelpost exploitatie Santrijn
Onderhoud kunst & cultuur
Onderhoud monumenten
Kosten kermissen

2015

-6
-44
0
-350
-17
27
7

-7
-37
0
0
-18
0
7

2016
56
0
0
0
9
-1
7

2017
56
5
0
0
15
3
7

Voor-/
nadeel
V
V
neutraal
V
V
N
N

Toelichting:
1. Huurinkomsten bilbiotheekfilialen: € 6.000. In 2013 en 2014 vindt een indexatie plaats van de
huurinkomsten van de bibliotheekfilialen. Vanaf 2016 vervallen de huurinkomsten vanwege het
sluiten van filialen Dommelbergen en Oosterheide.
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2. Onderhoudskosten bibliotheken: € 44.000. Het huurcontract van de bibliotheek aan de
Torenstraat wordt per januari 2014 opgezegd, waarna sloop volgt. Hierdoor is er in 2014 geen
sprake van onderhoudskosten. Vanaf oktober 2015 is er weer sprake van onderhoudskosten en
energielasten voor het nieuwe pand.
3. Huurinkomsten bibliotheek Torenstraat: neutraal. Het huurcontract van de bibliotheek aan de
Torenstraat wordt per januari 2014 opgezegd, waarna sloop volgt. Hierdoor is er in 2014 geen
sprake van huurinkomsten. Vanaf oktober 2015 is er weer sprake van huurinkomsten voor het
nieuwe pand. Voorgesteld wordt om de gederfde huurinkomsten over 2014 (€ 282.000) en 2015
(€ 224.000) te onttrekken aan de bestemmingsreserve Santrijn. Hierdoor is deze post per saldo
neutraal.
4. Stelpost exploitatie Santrijn: € 350.000. Vanaf 2014 is een stelpost in de begroting opgenomen
voor de extra exploitatiekosten na het realiseren van het masterplan Santrijn. Deze gelden zijn
in 2014 nog niet benodigd en kunnen voor dat jaar vervallen. Vanaf 2015 zit deze post
structureel in de begroting.
5. Onderhoud kunst & cultuur: € 17.000. Betreft enerzijds actualisering van de onderhoudsplanning
voor kunstwerken, openluchttheater en muziekkiosk. Daarnaast met ingang van 2016 vervallen
van huurinkomsten voor H23.
6. Onderhoud monumenten: € 27.000. Betreft enerzijds actualisering van de onderhoudsplanning
voor slotbossetoren, molen Den Hout en slotje Brakestein. Daarnaast indexatie van
huurinkomsten voor de Zandheuvel.
7. Kosten kermissen: € 6.500. De kosten en de pachtinkomsten van de kermissen worden
bijgesteld. Er wordt rekening gehouden met lagere pachtinkomsten.

Programma 10: Onderwijs, Jeugd en Voorschool
Nr.
1
2
3

Omschrijving

2014

Uitvoeringskosten transitie jeugdzorg
Centrum Jeugd en gezin
Onderwijshuisvesting

2015

22
67
0

0
67
-300

2016
0
67
-300

2017
0
67
-300

Voor-/
nadeel
N
N
V

Toelichting:
1. Uitvoeringskosten transitie jeugdzorg: € 22.431. De gelden die worden ontvangen in het
kader van de voorbereiding van de transitie jeugdzorg worden conform eerder besluit in een
aparte bestemmingsreserve gestort, van waaruit de voorbereiding van de transitie wordt
bekostigd.
2. Centrum Jeugd en gezin: € 66.626. Via de algemene uitkering wordt een hogere
doeluitkering ontvangen voor het Centrum Jeugd en gezin.
3. Met ingang van 2015 wordt er een bedrag van € 256 miljoen landelijk (ruim € 720.000 voor
Oosterhout) gekort op het cluster onderwijs binnen de algemene uitkering. Aan de
kostenkant kan het budget van € 300.000 integraal huisvestingsplan onderwijs vervallen.
Aangezien in het verleden veel investeringen in het onderwijs zijn geactiveerd (en hier nu
dus de kapitaallasten voor in de begroting zitten), is het niet mogelijk om een hoger bedrag
te besparen; de kapitaallasten onderwijs zullen in de loop van tijd geleidelijk afnemen.

Programma 11: Maatschappelijke zorg
Nr.
1
2

Omschrijving

2014

Bijdrage GGD: Electronisch Kinddossier
Dierenasiel

Gemeente Oosterhout

2015

-13
13
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-13
13

2016
-13
13

2017
-13
13

Voor-/
nadeel
V
N

160

3
4
5
6
7

Kleinschalig Collectief Vervoer
Onderhoud activiteitencentra
Wmo
Transitiekosten AWBZ
Scootmobielen

114
-45
-153
109
0

152
-47
-153
0
-24

179
-48
-153
0
-24

179
-53
-153
0
-24

N
V
V
N
V

Toelichting:
1. Bijdrage GGD: Electronisch Kinddossier: € 13.000. Een gedeelte van de bijdrage ten behoeve
van de uitvoer van het Electronisch Kinddossier (EKD) zit met ingang van 2014 is de standaard
bijdrage aan de GGD. Hierdoor vervalt een gedeelte van de extra bijdrage die Oosterhout
voorheen betaalde.
2. Dierenasiel: € 12.500. Aanpassen van het benodigd bedrag voor de wettelijke bijdrage aan het
dierenasiel.
3. Kleinschalig Collectief Vervoer: € 114.000. Als gevolg van de gestegen brandstofprijzen en een
daling van de provinciale subsidie is er sprake van een verhoging van de vervoerskosten voor
de gemeente.
4. Onderhoud activiteitencentra: € 45.000. Betreft enerzijds actualisering van de
onderhoudsplanning. Ook kunnen er onderhoudsbudgetten vrijvallen i.v.m. sloop van
buurthuizen. Daarnaast betreft dit indexatie van huurinkomsten voor de Pannehoef.
5. Wmo: € 153.000. Dit betreft een actualisatie van de diverse budgetten WMO.
Item

6.

7.

Bedrag

V/N

Toelichting

Hulp bij Huishouding (HbH)

500.000

N

Meerkosten agv nieuwe doelgroep mensen die nu
door de gemeenten worden voorzien en voorheen
door de AWBZ

Eigen bijdrage HbH

158.000

V

Hogere raming eigen bijdragen. Met name HbH,
maar ook voor scootmobielen.

Woningaanpassingen

150.000

V

Sociale verstrekkingen

120.000

V

Scootmobielen

86.000

V

PGB’s Huishoudelijke
verzorging

69.000

V

Actualisatie agv aanpassing beleidsregels en
stringentere uitvoering
Actualisatie agv aanpassing beleidsregels en
stringentere uitvoering
Actualisatie agv stringentere uitvoering verstrekking
scootmobielen
Actualisatie van de kosten

Overig

69.000

V

Totaal

153.000

V

Actualisaties diverse overig posten waaronder
medische en technische advisering,
maaltijdvoorzieningen.

Transitiekosten AWBZ: € 109. 847. In 2014 ontvangen we eenmalig € 109.847 voor de
voorbereidingskosten van de transitie AWBZ. Voorgesteld wordt deze voor dit doel toe te
kennen.
Scootmobielen: € 23.500. Het gemeentefonds wordt met ingang van 2015 gekort vanwege de
plicht tot het hergebruik van scootmobielen. Deze korting loopt op tot ruim € 160.000 in 2017.
Het beleid van hergebruik van scootmobielen is reeds eerder in de begroting van de gemeente
Oosterhout verwerkt. Aanvullend kan op dit vlak vanaf 2015 € 23.500 vrijvallen.
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Programma 12 Sport
Nr.
1
2
3

Omschrijving

2014

Huurinkomsten EOC
Onderhoud binnensport
Onderhoud zwembaden

2015

-22
0
0

2016

-22
0
50

2017

-22
18
0

-22
-28
0

Voor-/
nadeel
V
N
N

Toelichting:
1. Huurinkomsten EOC: € 22.000. Ter dekking van de extra investeringen in de gymzaal ten
behoeve van EOC, is er sprake van extra huurinkomsten. Hiertegenover staan hogere
kapitaallasten.
2. Onderhoud binnensport: € 0. Betreft een actualisering van de onderhoudsplanning voor de
gebouwen binnensport voor de jaren 2016 en 2017.
3. Onderhoud zwembaden: € 0. Vanwege de vertraging van de nieuwbouw van zwembad de
Warande, is er in 2015 nog budget nodig voor de Blikken en Arkendonk.

Programma 13: Productondersteuning
Nr.
1
2
3
4
5

Omschrijving

2014

Verzekeringspremies
Periodiek Arbeids
Gezondheidsonderzoek
Pensioenen politieke ambtsdragers en
gewezen bestuur
Water, gas & electra
Automatisering

2015

2016

2017

Voor-/
nadeel
V

-46

-46

-46

-46

30

0

0

0

N

20
44
26

-7
44
26

1
44
26

-7
44
26

N
N
N

Toelichting:
1. Verzekeringspremies: € 45.500. Betreft een aframing van het budget voor diverse
verzekeringspremies.
2. Periodiek Arbeids Gezondheidsonderzoek: € 30.000. Eens in de vier jaar dient conform de Arbo
een zgn. Periodiek Arbeids Gezondheidsonderzoek uitgevoerd te worden. De kosten hiervoor
bedragen € 30.000.
3. Pensioenen politieke ambtsdragers en gewezen bestuur: € 20.000. De periodieke inkomsten en
uitgaven zijn meerjarig geactualiseerd. Daarnaast wordt er rekening gehouden met een
bijstorting in de pensioenvoorzieningen om voldoende doelvermogen te hebben.
4. Water, gas & electra: € 44.000. Actualisatie op basis van gebruiksgegevens voor alle
gemeentelijke panden.
5. Automatisering: € 26.000. In kader van informatiebeveiliging krijgen we jaarlijks vanuit het Rijk
DigiD audits opgelegd. Aanleiding zijn de toenemende informatiebeveiligingsincidenten en
lektober. Dit is voor gemeenten een nieuwe ontwikkeling. Betreft één jaarlijkse audit over de
gehele electronische dienstverleningsomgeving. Daarnaast is geld benodigd voor het
webarchief (ook wettelijke taak), Hiermee blijven de gegevens op de website van voorgaande
periodes beschikbaar.
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Programma 14: Dekkingsmiddelen
Nr.
1

Omschrijving

2014

Algemene uitkering

2015
5

706

2016
2.041

2017
2.763

Voor-/
nadeel
N

Toelichting:
1. Algemene uitkering: € 5.000. De algemene uitkering is doorgerekend op basis van de meicirculaire 2013. Met deze circulaire wordt nader invulling gegeven aan voornemens die al
eerder waren aangekondigd. Zo worden er kortingen doorgevoerd wegens BCF,
onderwijshuisvesting en de lagere apparaatskosten t.b.v. de opschaling van gemeenten.
Tevens is vanuit Oosterhout in deze cijfers rekening gehouden met een pakket aan extra
bezuinigingsmaatregelen vanuit Den Haag en een onderbesteding van Rijksdepartementen,
waardoor wij, in het kader van samen de trap af, in 2014 een lagere uitkering uit het
gemeentefonds ontvangen. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar de
paragraaf 6.9. Algemene uitkering.

6.6

Ombuigingen

In paragraaf 3.4 is inzicht gegeven in de totale voortgang van operatie Stofkam. In deze paragraaf
worden de ombuigingen zoals deze vanuit de perspectiefnota 2014 zijn vertaald in de begroting
2014 toegelicht. Tot slot wordt een overzicht gegeven van de uitwerkingsopdrachten welke voor de
begroting 2015 e.v. nader uitgewerkt dienen te worden.

6.6.1. Ingeboekte ombuigingen
De ombuigingen binnen de programmakosten zijn voor 2014 als volgt samen te vatten:

Nr Ombuigingen programma's
Actuele prognose
1 Bestuur/ Gemeenteraad
2 Bestuur/ College & Dienstverlening
3 Woonomgeving
4 Veilig
5 Verkeer & Mobiliteit
6 Natuur, Milieu & Afval
7 Bouwen en Wonen
8 Werk & Inkomen
9 Programmering van de Stad
10 Onderwijs, Jeugd en Voorschool
11 Maatschappelijke Zorg
12 Sport
13 Productondersteuning
14 Algemene dekkingsmiddelen
Totaal programma

Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017
0
17
323
174
27
15
15
26
258
79
15
21
140
935
2.045

0
17
323
176
27
15
220
39
442
410
15
31
192
835
2.742

0
17
323
178
27
15
226
51
625
456
15
31
226
735
2.925

0
17
323
178
27
15
232
51
625
456
15
31
226
735
2.931

Dit betekent dat er in 2014 een bedrag van ruim € 2 miljoen wordt omgebogen. In
meerjarenperspectief loopt dit op tot circa € 2,9 miljoen.
Onderstaand zijn de individuele ombuigingsvoorstellen per programma toegelicht. In de staat zijn
ook ombuigingen onder de noemer ‘Stofkam II’ opgenomen. Aanvullend op de
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ombuigingsvoorstellen in de perspectiefnota zijn de budgetten binnen de begroting doorgelopen. Op
basis hiervan zijn diverse kleine posten benoemd waarvan is voorgesteld om deze met ingang van
2014 aan de ombuigingen toe te voegen. Deze posten zijn per programma getotaliseerd onder de
noemer ‘Stofkam II’.

Programma Bestuur, college en dienstverlening
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsmaatregelen opgenomen:
Nr Ombuigingen
Bestuur/ College &
Dienstverlening
1 Stofkam II
Totaal programma

Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
2014 2015 2016 2017 ja/nee
17
17

17
17

17
17

17
17

Stand van zaken

nee

Toelichting:
1. Stofkam II. Alle budgetten binnen de begroting 2014 zijn integraal doorgelopen. Op basis hiervan
zijn diverse kleine posten benoemd waarvan is voorgesteld om deze met ingang van 2014 aan de
ombuigingen toe te voegen.
Programma Woonomgeving
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsmaatregelen opgenomen:
Nr Ombuigingen
Woonomgeving
1 Buurtbeheer – exploitatiebudgetten verlagen
2 Overschot Centrum+ laten vervallen

Jaar
2014

3 Onderzoeken verlagen kosten van evenementen
4 Beperkt omvormen van groen (van heesters
naar gazon)
5 Onderhoudsgelden EVZ Weststad
6 Stofkam II
Totaal programma

Jaar
2015

Jaar
2016

Jaar
2017

33
0

33
0

33
0

100

100

100

Gereed
Stand van zaken
ja/nee
33
nee
0
nee Heeft geen effect op exploitatie,
maar betekent 40K minder
onttrekken aan vrije reserve
(2014). Verwerkt in begroting
2014.
100
nee

100

100

100

100

nee

30
60
323

30
60
323

30
60
323

30
60
323

nee
nee

Toelichting:
1. Werkbudgetten buurtbeheer verlagen: € 33.000. De beschikbare werkbudgetten voor
buurtbeheer bedragen momenteel € 53.000. Deze kunnen deels vrijvallen, wat een structureel
voordeel van € 33.000 oplevert. Hierdoor blijft een werkbudget van € 20.000 in stand.
2. Overschot Centrum+ laten vervallen: € 40.000 eenmalig. Dit betreft een krediet welke sinds
2008 aanwezig is. Hier gebeurt momenteel weinig mee. Vrijvallen van krediet betekent een
lagere onttrekking uit de vrije reserve en heeft geen effect op de exploitatie.
3. Onderzoeken verlagen kosten van evenementen: € 100.000. De (veelal ambtelijke) kosten voor
de directe ondersteuning bij evenementen bedragen zo’n € 230.000 per jaar. Voor een groot
deel betreffen dit werkzaamheden die de unit BOR verleend (2.400 uur). Het moet mogelijk zijn
dit bedrag substantieel naar beneden bij te stellen. Mogelijkheden daartoe zijn het efficiënter
inregelen van ambtelijke ondersteuning of een groter beroep doen op de zelfredzaamheid van
organisatoren van evenementen. De exacte invulling van deze ombuiging zal nader worden
uitgewerkt.
4. Beperkt omvormen van heesters naar gras doorzetten: € 100.000. Een eerder voorstel tot
grootschalige omvorming is destijds niet doorgevoerd. Dit betreft een beperkte variant waarmee
dit in het reguliere werk wordt meegenomen. Dit vergt wel een initiële investering en om dit geld
terug te verdienen zal die situatie ook langere tijd in stand moeten worden gehouden. Dit leidt tot
minder onderhoudskosten.
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5. Onderhoudsgelden EVZ Weststad: € 30.000. Binnen de begroting is een budget van € 60.000
opgenomen voor het onderhoud van de EVZ Weststad. Door een andere (meer organische)
manier van beheren kunnen de onderhoudskosten worden verlaagd. Wanneer de verkoop van
de EVZ wordt gerealiseerd (Zie programma 7) kan dit onderhoudsbudget volledig vrijvallen.
6. Stofkam II. Alle budgetten binnen de begroting 2014 zijn integraal doorgelopen. Op basis
hiervan zijn diverse kleine posten benoemd waarvan is voorgesteld om deze met ingang van
2014 aan de ombuigingen toe te voegen.
Programma Veilig
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:

Nr Ombuigingen
Veilig
1 Subsidie bureau Halt
2 Radar
3 RIEC
4 Susteams
5 Opruimen hennepafval
6 Buurtbemiddeling
7 Subsidie Keurmerk Veilig
Ondernemen
8 Repressie brandweer
9 Subsidie Bureau
Slachtofferhulp
Totaal programma

Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
Stand van zaken
2014 2015 2016 2017 ja/nee
0
0
0
0
nee Eruit gehaald in begr. 2014; niet
mogelijk betreft eeen GR.
6
6
6
6
nee
0
0
0
0
nee Eruit gehaald in begr. 2014; tbv
extra inzet Bibob.
0
0
0
0
nee Geschrapt bij behandeling PPN
2014
5
5
5
5
nee
10
10
10
10
nee
2
4
6
6
nee
140
11

140
11

140
11

140
11

174

176

178

178

nee
nee

Toelichting:
1. Bureau Halt. In de perspectiefnota was opgenomen om de subsidie aan het bureau Halt,
waarmee preventie wordt gefinancierd, stop te zetten. Omdat dit momenteel als een soort
gemeenschappelijke regeling is ingericht, kan deze bijdrage niet worden afgebouwd. De
gemeente dient bij uittreding momenteel een afkoopsom van driemaal de jaarbijdrage te
betalen. De geplande ombuiging is hiermee voor 2014 niet mogelijk gebleken. Momenteel
wordt samen met de andere deelnemers onderzocht of er een andere vorm mogelijk is,
waarbij de deelnemers naar behoefte diensten kunnen inkopen.
2. Radar: € 6.000. Deze was gereserveerd voor kosten rondom het panel deurbeleid en
betrokkenheid van RADAR daarbij welke niet nodig is gebleken.
3. RIEC: € 0. Het RIEC is er ter ondersteuning van de gemeente op het gebied van Bibob en
georganiseerde criminaliteit. In de begroting 2013 was € 37.000 opgenomen, terwijl in
werkelijkheid ca € 17.000 hiervan wordt gebruikt. In de PPN 2014 is voorgesteld het restant
€ 20.000 te laten vervallen. Het college stelt echter voor om deze ombuiging niet door te
voeren, maar het restant van de RIEC-gelden te gebruiken voor een project tot het bibobproof maken van de organisatie. Hiermee wil de gemeente Oosterhout extra aandacht
besteden aan het weren van ondernemers die een bedreiging vormen voor de integriteit van
het Oosterhoutse bedrijfsleven.
4. Susteams: € 0. In de perspectiefnota 2014 stond hiervoor een ombuiging van € 8.000
ingeboekt. Tijdens de raadsbehandeling van de PPN 2014 is toegezegd deze ombuiging
geen doorgang te laten vinden.
5. Opruimen hennepafval: € 5.000. Het gaat hier om een regionale afspraak uit het verleden.
Al twee jaar zijn hier geen facturen op ontvangen. Deze post kan derhalve vervallen.
6. Buurtbemiddeling: € 9.850. Buurtbemiddeling is eind 2012 geëvalueerd. De meerwaarde
voor veiligheid is niet aantoonbaar gebleken. Om die reden is reeds in 2013 gekozen
hieraan niet meer bij te dragen. Voor 2014 kan dit structureel worden bespaard.
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7. Keurmerk Veilig Ondernemen: € 5.800. Het is geen primaire kerntaak van de overheid om
ondernemersverengingen te subsidiëren.
8. Repressietaak brandweer: € 140.000. De gemeente Oosterhout nam voorheen van de
veiligheidsregio 3,38 fte aan extra capaciteit voor de dagdienstbrandweer (€ 155.000). Deze
medewerkers houden zich bezig met preventie, onderhoud en techniek. Eerder is al aan de
veiligheidsregio verzocht om deze taak in het reguliere verdeelmodel op te nemen, omdat
de gemeente Oosterhout van mening is dat dit valt onder de basis (brandweer)zorg. Met
ingang van de begroting 2014 heeft de veiligheidsregio het Oosterhoutse standpunt
overgenomen. Dit betekent dat deze kosten over alle deelnemers in de regio verdeeld gaan
worden.
9. Subsidie Bureau slachtofferhulp: € 11.464. Het betreft hier een niet wettelijke subsidie.
Slachtofferhulp wordt door veel gemeenten gesubsidieerd maar niet door alle. Voor een
groot deel wordt slachtofferhulp vanuit het rijk gefinancierd. In lijn met de uitgangspunten in
het collegeakkoord subsidieert de gemeente niet bovenop landelijke regelingen.
Programma Verkeer & mobiliteit
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:

Nr Ombuigingen
Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
Verkeer & Mobiliteit
2014 2015 2016 2017 ja/nee
1 Tarieven leges 1e
0
0
0
0
ja
parkeervergunning omhoog
2 Stofkam II
Totaal programma

27
27

27
27

27
27

27
27

Stand van zaken

nee

Toelichting:
e
1. Op basis van regionaal vergelijk is gekeken of een verhoging tot € 45 voor een 1
parkeervergunning een redelijke optie is. Dit betekent wel een tariefsverhoging van zo’n
e
34%. Op basis van de huidige 1.600 1 parkeervergunningen komt dit neer op een extra
inkomst van zo’n € 18.000. Deze komen volledig ten goede aan het parkeerfonds, waardoor
dit per saldo neutraal is. Gezien de huidige stand en het geprognosticeerde verloop van het
parkeerfonds is het echter niet nodig om een verhoging van dit tarief door te voeren.
Daarom wordt voorgesteld om nu geen verhoging door te voeren.
2. Stofkam II. Alle budgetten binnen de begroting 2014 zijn integraal doorgelopen. Op basis
hiervan zijn diverse kleine posten benoemd waarvan is voorgesteld om deze met ingang
van 2014 aan de ombuigingen toe te voegen.

Programma Natuur, Milieu & Afval
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
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Nr Ombuigingen
Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
Stand van zaken
Natuur, Milieu & Afval
2014 2015 2016 2017 ja/nee
1 Kwijtschelding beperken tot
0
0
0
0
nee Begr. 2014 wordt bij vaststelling
vastrecht
tarieven (raad - december)
meegenomen.
2 Stofkam II
15
15
15
15
nee
Totaal programma
15
15
15
15
Toelichting:
1. Kwijtschelding afvalstoffenheffing beperken. De afvalstoffenheffing is een gesloten systeem,
waarbij een verlaging van de kosten leidt tot een verlaging van de heffing. Momenteel wordt
gewerkt aan de tarieven voor de afvalstoffenheffing 2014. De nieuwe tarieven en de hoogte
van de kwijtschelding zullen bij de behandeling van de belastingverordeningen 2014 (in de
raadsvergadering van december 2013) worden meegenomen. Uitgangspunt is
kwijtschelding van het basistarief, vermeerderd met een bedrag dat reëel is bij een goede
scheiding van het aangeboden afval.
2. Stofkam II. Alle budgetten binnen de begroting 2014 zijn integraal doorgelopen. Op basis
hiervan zijn diverse kleine posten benoemd waarvan is voorgesteld om deze met ingang
van 2014 aan de ombuigingen toe te voegen.
Programma Bouwen en Wonen
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr Ombuigingen
Bouwen en Wonen
1 Bouwleges
2 Precariobelasting
3 Landschapspark

Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
Stand van zaken
2014 2015 2016 2017 ja/nee
0 200 200 200
nee Invoering m.i.v. 2015 i.p.v.
2014.
0
5
11
17
nee
nee Geen gevolgen voor exploitatie

4 De Contreie

nee Geen gevolgen voor exploitatie

5 Versneld afstoten gronden

nee Geen gevolgen voor exploitatie

6 Stofkam II
Totaal programma

15
15

15
220

15
226

15
232

nee

Toelichting:
1. Bouwleges: € 200.000. In de perspectiefnota 2014 is opgenomen de bouwleges met ingang van
2014 met € 200.000 te verhogen tot een kostendekkend niveau. Voor de uitwerking hiervan, in
combinatie met het oprichten van een egalisatiefonds, is meer tijd benodigd. Voorgesteld wordt
om deze maatregel met ingang van 2015 door te voeren.
2. Verhogen precariobelasting: € 0. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota 2014 is
toegezegd deze verhoging nu niet door te voeren en met één jaar uit te stellen.
6. Stofkam II. Alle budgetten binnen de begroting 2014 zijn integraal doorgelopen. Op basis
hiervan zijn diverse kleine posten benoemd waarvan is voorgesteld om deze met ingang van
2014 aan de ombuigingen toe te voegen.
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Programma Werk & Inkomen
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr Ombuigingen
Werk & Inkomen
1 Verhogen drempelbedrag
bijzondere bijstand

Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
Stand van zaken
2014 2015 2016 2017 ja/nee
0
0
0
0
ja Voorstel uit PPN 2014 niet
overgenomen in begroting 2014

2 Aanscherpen eisen
langdurigheidstoeslag

0

0

0

0

ja Voorstel uit PPN 2014 niet
overgenomen in begroting 2014

3 Subsidie VVV / UITpunt
verlagen
4 Stofkam II
Totaal programma

15

28

40

40

nee

11
26

11
39

11
51

11
51

nee

Toelichting:
1. Verhogen drempelbedrag bijzondere bijstand: € 15.000. Tijdens de behandeling van de PPN
2014 heeft het college de toezegging gedaan deze maatregel opnieuw te bezien. Besloten is
om deze ombuiging nu niet door te voeren.
2. Aanscherpen eisen langdurigheidstoeslag: € 50.000. Tijdens de behandeling van de PPN 2014
heeft het college de toezegging gedaan deze maatregel opnieuw te bezien. Besloten is om
deze ombuiging nu niet door te voeren.
3. Subsidie VVV- UITpunt verlagen € 40.000. De activiteiten van het UITpunt en VVV vertonen
voor een gedeelte een overlap. Samenvoeging leidt tot meer efficiency en tot één informatiepunt
en één activiteitenkalender. Dit is ook duidelijker voor de burgers, het bedrijfsleven en de
toeristen. Daarnaast verloopt het contract tussen de VVV’s en de ANWB-winkels. Dit betekent
een vermindering van inkomsten voor de VVV’s en tevens stelt dit het VVV Oosterhout voor een
huisvestingsvraag. Samenvoeging met het UITpunt Oosterhout kan een oplossing bieden voor
deze ontwikkelingen bij VVV Oosterhout. Het VVV is tevens een welkome aanvulling op de
informatiefunctie van de bibliotheek. Momenteel lopen er al gesprekken tussen het UITpunt en
VVV om tot een nadere samenwerking te komen. De subsidieplafonds bedragen momenteel als
volgt:
VVV
€ 76.446
UITpunt
€ 30.000
Samenvoeging van beiden moet zeker leiden tot een ombuiging van € 40.000 (€ 15.000 huur en
€ 25.000 overig).
4. Stofkam II. Alle budgetten binnen de begroting 2014 zijn integraal doorgelopen. Op basis
hiervan zijn diverse kleine posten benoemd waarvan is voorgesteld om deze met ingang van
2014 aan de ombuigingen toe te voegen.
Programma Programmering van de Stad
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:

Nr Ombuigingen
Programmering van de
Stad
1 Subsidie H19
2 Outflow - directe kosten
3 Outflow - pand en
personeel
4 Subsidiering cultuurprijs
5 Theater de Bussel
6 Stofkam II
Totaal programma

Gemeente Oosterhout

Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
2014 2015 2016 2017 ja/nee
pm
70
70

180
70
70

360
70
70

360
70
70

nee
nee
nee

10
75
33
258

10
75
37
442

10
75
40
625

10
75
40
625

nee
nee
nee
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Toelichting:
1. Ombuiging subsidie H19: PM. Momenteel vinden verkenningen plaats bij en met H19 over de
wijze waarop de gepresenteerde ombuigingen gehaald kunnen worden. De eerste uitkomsten
leiden tot de hier gepresenteerde ombuigingen (€ 180.000 in 2015 en € 360.000 vanaf 2016.
Aangezien het cursusjaar 2013/2014 reeds gestart is, is het momenteel nog niet duidelijk welke
ombuiging er reeds in 2014 haalbaar is.
2. Outflow sluiten € 140.000. De netto exploitatiekosten voor outflow in de begroting 2013
bedragen zo’n € 70.000. Daarnaast is er zo’n € 70.000 aan personeelskosten met Outflow
gemoeid. Dit is de ombuiging die gehaald wordt wanneer het pand van Outflow in gemeentelijke
handen blijft (dus € 85.000 kapitaallasten blijven aanwezig), met daarnaast een beperkt budget
voor vaste lasten (gas, water, electra, OZB en verzekering). Het eigen personeel dient hierbij
binnen de eigen organisatie te worden herplaatst.
4. Subsidiering cultuurprijs: € 10.500. Het UITpunt ontvangt een subsidie van € 8.000 ten behoeve
van de organisatie van de Cultuurprijs. Daarnaast is er een bedrag van € 2.500 beschikbaar aan
prijzengeld.
5. Bussel; € 75.000. Met ingang van 2014 is er voor € 75.000 aan ombuigingen binnen de Bussel
mogelijk. Daarnaast loopt er momenteel een onderzoek over de verzelfstandiging van de
Bussel. Het is momenteel echter nog te prematuur om hier conclusies uit te trekken.
a. Formatiebesparing: € 40.000. 0,5 FTE van de formatie van de Bussel wordt nu gebruikt voor
Outflow. Deze formatie kan vervallen.
b. De besparing bestaat uit het vervallen van de subsidie richting stichting het filmtheater; €
35.000.
6. Stofkam II. Alle budgetten binnen de begroting 2014 zijn integraal doorgelopen. Op basis hiervan
zijn diverse kleine posten benoemd waarvan is voorgesteld om deze met ingang van 2014 aan
de ombuigingen toe te voegen.
Programma Onderwijs, Jeugd & Voorschool
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
Nr Ombuigingen
Onderwijs, Jeugd en
Voorschool
1 Subsidie brede scholen
2 Schoolmaatschappelijk
werk
3 Diverse subsidies
4 Voorschool

5 Stofkam II
Totaal programma

Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
2014 2015 2016 2017 ja/nee
24
0

48
34

73
34

73
34

20
0

40
253

61
253

61
253

35
79

35
410

35
456

35
456

Stand van zaken

nee
nee
nee
nee Lager bedrag dan PPN i.v.m.
voorstel voorschool in
kerkdorpen.
nee

Toelichting:
1. Subsidie Brede scholen: € 73.000. De doelstellingen die de gemeente wil bereiken met de
brede scholen (Cameleon/Biencorf, De Ontdekking en de toekomstige school in de Contreie)
kunnen in de toekomst mogelijk via het programma de Brede buurt (combifunctionarissen) en
de doorontwikkeling van het CJG bereikt worden. Zaak is dan wel dat de aansluiting van de
scholen met beide zaken goed geregeld wordt, indien de ombuiging op de gemeentelijke
middelen onderwijsachterstanden per 2015 afgebouwd zijn.
2. Schoolmaatschappelijk werk: € 34.000. In het kader van de transitie jeugdzorg, de
doorontwikkeling CJG en de invoering van passend onderwijs moet nader bekeken worden hoe
de koppeling tussen zorg in en om de school georganiseerd gaat worden.
Schoolmaatschappelijk werk zal vanaf 2015 binnen deze transitie geborgd worden.
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3. Diverse subsidies: € 69.465. Onderstaande subsidies betreffen geen wettelijke taken van de
gemeente. Wel dragen deze subsidies bij aan het aantrekkelijk maken van Oosterhout. Vanuit
de afwegingen dat dit geen wettelijke taken betreft kunnen de volgende subsidies worden
afgebouwd: Oosterhouts Netwerk Overleg, Speel-o-theek, activiteitensubsidie COJOR, Inzet
Avicenna ten behoeve van CJG. De subsidie straatspeeldagen (€ 10.000), zapbudgetten Jong
(€ 5.000) en subsidies jongeren evenementen en activiteiten (€ 17.748) en scoutingvereniging
(€ 7.900) blijven nog wel in stand.
4. Voorschool: € 253.000. Conform het voorstel van Delta onderwijs wordt de ombuiging met €
35.000 verminderd ten opzichte van het oorspronkelijk bedrag. Dit om de voorschool in de
kerkdorpen te kunnen behouden.
5. Stofkam II. Alle budgetten binnen de begroting 2014 zijn integraal doorgelopen. Op basis
hiervan zijn diverse kleine posten benoemd waarvan is voorgesteld om deze met ingang van
2014 aan de ombuigingen toe te voegen.
Programma Maatschappelijke Zorg
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:

Nr Ombuigingen
Maatschappelijke Zorg
1 Sociale wijkteams

2 Stofkam II
Totaal programma

Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
Stand van zaken
2014 2015 2016 2017 ja/nee
0
0
0
0
nee Bleek niet mogelijk omdat er
meerjarig geen dekking voor
aanwezig was in begroting.
15
15
15
15
nee
15
15
15
15

Toelichting:
1. Sociale wijkteams. In de perspectiefnota was een ombuiging van € 80.000 voorzien door de
WMO-consulenten geen deel te laten uitmaken van de sociale wijkteams. Tijdens de nadere
uitwerking hiervan is gebleken dat de € 80.000 die hiermee bespaard kon worden niet
structureel in de begroting aanwezig is; de aanwezige dekking was van incidentele aard.
Derhalve kan van dit specifieke ombuigingsvoorstel geen sprake zijn.
2. Stofkam II. Alle budgetten binnen de begroting 2014 zijn integraal doorgelopen. Op basis
hiervan zijn diverse kleine posten benoemd waarvan is voorgesteld om deze met ingang van
2014 aan de ombuigingen toe te voegen.
Programma Sport
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:

Nr Ombuigingen
Sport
1 Sportaccommodaties:
commerciele verhuur
2 Subsidie sportgala
3 Stofkam II
Totaal programma

Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
Stand van zaken
2014 2015 2016 2017 ja/nee
16
16
16
16
nee Onderzoek naar de
verhuurprijzen in de
binnensport.
5
5
5
5
nee
0
10
10
10
nee
21
31
31
31

Toelichting:
1. Tarieven op verhuur gymzalen verhogen voor de commerciële gebruikers hiervan: € 16.000.
2. Sportgala: € 5.000. De organisatie van het sportgala wordt ontvangt momenteel een subsidie
van € 5.000.
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3. Stofkam II. Alle budgetten binnen de begroting 2014 zijn integraal doorgelopen. Op basis
hiervan zijn diverse kleine posten benoemd waarvan is voorgesteld om deze met ingang van
2014 aan de ombuigingen toe te voegen.
Programma Productondersteuning
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:

Nr Ombuigingen
Productondersteuning
1 Brandweerkazerne
Slotjesveld slopen
2 Abonnementen nalopen
3 Subsidie PV Omega
stopzetten
4 Catering kostendekkend
maken
5 Voorlichtingsblad stoppen;
alleen nog digitaal
6 Stofkam II
Totaal programma

Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
2014 2015 2016 2017 ja/nee
0
10
10
10
nee
5
20

5
24

5
28

5
28

nee
nee

70

100

130

130

nee

0

8

8

8

45
45
45
45
140 192 226 226

Stand van zaken

nee Dooorvoeren m.i.v. 2015 i.p.v.
2014. Eén pagina behouden.
nee

Toelichting:
1. Brandweerkazerne Slotjesveld slopen. De werkelijke lasten van dit gebouw bedroegen over
2012 zo’n € 50.000. Hier staat zo’n € 5.500 aan huurinkomsten van de ORTS tegenover.
Begrotingstechnisch is slechts zo’n € 10.000 opgenomen aan lasten.
2. Abonnementen doorlopen: € 5.000. Doorlopen van alle betaalde abonnementen op nut en
noodzaak.
3. Stoppen gemeentelijk deel subsidie PV Omega: € 33.000. Momenteel ontvangt de PV een
subsidie van zo’n € 14.000 op jaarbasis. Het restant van dit begrotingsbedrag (zo’n € 19.000)
wordt momenteel niet benut. Dit deel kan per direct vrijvallen. De resterende subsidie voor de
personeelsvereniging zal in drie jaar tijd worden afgebouwd tot nul.
4. Catering kostendekkend exploiteren: € 70.000. De kosten van het bedrijfsrestaurant (incl. de
werf) (excl. automaten en excl. recepties) zijn ruim € 245.000. Hier staan momenteel zo’n €
85.000 aan inkomsten tegenover. Per saldo kost het bedrijfsrestaurant (gemeentehuis + de
werf) dus € 160.000. Hiervan bedraagt zo’n € 90.000 personele lasten en € 70.000 overige
budgetten zoals inkoop.
5. Voorlichtingsblad verminderen: € 8.000. Deze besparing betreft het budget voor het plaatsen
van advertenties in het voorlichtingsblad. In de perspectiefnota 2014 was deze voor € 15.000
opgenomen. Deze ombuiging past in de ontwikkeling om verdergaande digitale communicatie
richting burgers in te voeren. Tijdens de raadsvergadering omtrent de perspectiefnota 2014 is
aangegeven deze maatregel niet per direct (2014) in te laten gaan. Voorgesteld wordt om met
ingang van 2015 minder ruimte in te kopen in het voorlichtingsblad (maximaal 1 pagina) en
alleen de hoogstnoodzakelijke dingen hierin op te nemen. Hierdoor kan de helft van het
beschikbare budget vrijvallen.
6. Stofkam II. Alle budgetten binnen de begroting 2014 zijn integraal doorgelopen. Op basis
hiervan zijn diverse kleine posten benoemd waarvan is voorgesteld om deze met ingang van
2014 aan de ombuigingen toe te voegen.
Programma Algemene dekkingsmiddelen
Binnen dit programma zijn de volgende ombuigingsvoorstellen opgenomen:
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Nr Ombuigingen
Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
Algemene
2014 2015 2016 2017 ja/nee
dekkingsmiddelen
1 Samenwerking belastingen/ 300 300 300 300
nee
basisregistraties
2 Reguliere OZB-verhoging
3 Stelpost ombuiging
verlagen
Totaal programma

200
435
935

200
335
835

200
235
735

200
235

Stand van zaken

nee
nee

735

Toelichting:
1. WOZ-taak: € 300.000. De uitvoering van de WOZ-taak is met ingang van 2014 herbelegd
binnen de BWB. Dit levert een structurele besparing op van € 300.000.
2. Reguliere verhoging van de OZB. Waarbij iedere % ruim € 100.000 oplevert. Momenteel wordt,
conform het coalitieakkoord, alleen inflatiecorrectie toegepast. Volgens het CPB is de
verwachte inflatie voor 2014 momenteel 2,00% (Bron: CEP 2013 d.d. 28-02-1013).
3. Stelpost ombuigingen verlagen: € 435.000. De stelpost ombuigingen wordt dusdanig verlaagd
dat deze een buffer van 10% van de totale ombuigingsopgave per jaar vormt. Een dergelijke
buffer is nodig om tegenvallers in de uitwerking van de ombuigingen op te vangen.

6.6.2. Openstaande uitkwerkingsopdrachten
Dat betekent dat momenteel de onderstaande uitwerkingsopdrachten nog openstaan. Grotendeels
betreft dit de PM-posten uit de perspectiefnota 2014. Deze zullen concreet worden ingevuld vanaf
de begroting 2015. Deze posten vormen een belangrijk onderdeel van de taakstelling die nog
gehaald dient te worden in meerjarenperspectief.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

2014

Prog.

Omschrijving

13
6
3
3

Verlegregeling invoeren
Korting GR’en
Velvergunning afschaffen
Groen en afval voor Amerstreek
organiseren of anders organiseren
Composteerinrichting - biomassa
produceren
Gemeentelijke windmolens
Onderzoek uitbesteding
afvalverwijdering
Inzet bijstandsgerechtigden
Pand Ridderstraat verhuren aan Delta
onderwijs
OPC Surplus welzijn
Privatiseren sportbedrijf
Equalit naar gemeentelijk pand
Vleugel stadhuis extern verhuren
LEAN in hele organisatie toepassen
Verduurzamen gemeentelijke panden
Vastgoed afstoten
Sluiting gemeentehuis op dalmomenten

6
6
6

8
9

8
10

10
11
12
13
14
15
16
17

11
12
13
13
13
13
13
13
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2015

2016

2017

0
0
pm

-100
-160
pm

-100
-160
pm

-100
-160
pm

Voor-/
nadeel
V
V
V

pm

pm

pm

pm

V

pm
pm

pm
pm

pm
pm

pm
pm

V
V

pm
pm

pm
pm

pm
pm

pm
pm

V
V

pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm

pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm

pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm

pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm

V
V
V
V
V
V
V
V
V
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18

13

Besparing op bedrijfsvoeringskosten

pm

pm

pm

pm

V

Toelichting:
1. Verlegregeling invoeren: € 100.000. Zodat infrabedrijven vanaf 2015 moeten gaan betalen voor
het gebruik van ondergrondse infrastructuur. Momenteel wordt een voorstel hiertoe in regionaal
verband uitgewerkt. Wanneer dit gereed is, zullen op basis hiervan inkomsten in de
gemeentelijke begroting worden opgenomen.
2. Korting op gemeenschappelijke regelingen. Als gemeente Oosterhout willen wij de
gemeenschappelijke regelingen waaraan wij deelnemen vanaf 2015 een korting van 3%
opleggen. Dit bedrag mag pas als korting in onze eigen begroting opgenomen worden op het
moment dat het bestuur van de GR deze korting heeft geaccordeerd.
3. Velvergunning afschaffen. In de perspectiefnota 2014 is een voorstel opgenomen om de
velvergunning af te schaffen, waardoor er € 30.000 omgebogen kan worden. Er zijn hiertoe een
aantal scenario’s uitgewerkt. Welk scenario als beste is aan te wijzen is geheel afhankelijk aan
het gewicht dat aan de afzonderlijke aspecten "bescherming van het groen", "beperking van de
ambtelijke belasting" (bezuiniging) en "terugdringen van overheidsbemoeienis" wordt toegekend.
De keuze van "het beste scenario" is een politieke keuze. Deze zal aan de raad worden
voorgelegd. Het raadsbesluit hierover zal middels een wijziging in de begroting 2014 worden
vastgelegd.
4. Groen voor Amerstreekgemeenten organiseren of eigen dienst anders organiseren. Op het
gebied van uitvoering is samenwerking mogelijk, waarbij het geheel goedkoper zal zijn dan de
som der delen.
5. Composteerinrichting – biomassa produceren. Scenario’s en vragen waaraan gedacht zou
kunnen worden zijn o.a. sluiting en aanbieden groenstromen (als basis voor biomassa) aan
derden, overgaan van compost naar (meer) biomassa, zijn gehanteerde prijzen nog
marktconform, etc. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het huidige beleid uitgaat van
composteren als meest duurzame vorm van verwerking, dus dit vraagt aanpassing van het
milieubeleidsplan. Biomassa levert zo’n € 15 per ton op, terwijl compost geen geld oplevert. In
2012 is ruim 11.000 ton groen aangeboden op de composteerinrichting. Uiteraard vraagt dit ook
de nodige investeringen om de composteerinrichting aan te passen. Andere optie is het afstoten
van de composteerinrichting, waarbij de groenstromen binnen de gemeente aan een derde partij
worden aangeboden.
6. Windmolens op gemeentegrond. Realisatie windmolenpark op (zoveel mogelijk) gemeentelijke
grond. Bekend is dat het realiseren van windturbines op gemeentelijke grond voor de gemeente
tot aanzienlijke extra inkomsten kan leiden. E.e.a. afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse
(locatie, gemiddelde windsnelheid, ashoogte, op te heffen beperkingen, etc.), kosten en baten,
risico’s en de rol van de gemeente. Een businesscase moet hierin meer duidelijkheid
verschaffen.
7. Onderzoek naar uitbesteding van de dienst afvalverwijdering. Na invoering en evaluatie van
diftar volgt een onderzoek op het gebied van anders organiseren van deze dienst.
8. Serieus werk maken van het inzetten van bijstandsgerechtigden: pm. Wij zijn van mening dat in
de Oosterhoutse samenleving niemand aan de kant zou moeten staan en dat iedereen de
gelegenheid moet hebben zijn of haar kwaliteiten te benutten. Dat betekent dat wij serieus werk
willen maken van het inzetten van bijstandsgerechtigden. Mogelijkheden daartoe doen zich
volgens ons onder andere voor in het onderhoud van de openbare ruimte, bij sportverenigingen
of in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een dergelijke inzet vergt overigens
wel begeleidingskosten. Uiteraard mag deze inzet van bijstandsgerechtigden de reïntegratie in
de arbeidsmarkt van deze groep niet in de weg staan.
9. Pand Ridderstraat verhuren aan Delta onderwijs. Tijdens de inspreekavonden over de
perspectiefnota heeft Delta onderwijs aangegeven interesse te hebben in de huur van het pand
aan de Ridderstraat. Dit zal nader uitgewerkt worden.
10. OPC Surplus Welzijn: PM. De totale omvang van het OPC Surplus is € 1.339.000. Hiervoor voert
Surplus een breed takenpakket uit voor de gemeente. Dit OPC zal richting de toekomst
‘transitieproof’ gemaakt moeten gaan worden, wat kan inhouden dat we als gemeente andere
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producten gaan afnemen en dat dit consequenties zal hebben voor het huidige budget. Ook de
subsidie aan stichting HOOM zal hierin meegenomen worden. De consequenties hiervan worden
momenteel onderzocht en bij de begroting 2015 zal hieraan concreet invulling worden gegeven.
11. Privatiseren sportbedrijf. Dit voorstel is momenteel niet opportuun. Na realisatie van het
masterplan zwembaden kan hiernaar gekeken worden.
12. Equalit naar gemeentelijk pand. Equalit betaalt momenteel € 176.000 aan huur voor het pand
waar men in zit. Dat pand is geen gemeentelijk eigendom. Het kan financieel interessant zijn om
Equalit een (anders leegstaand) pand van de gemeente te laten betrekken. Dit zal, mede op
basis van het aanwezige vastgoed, nader uitgewerkt dienen te worden.
13. Vleugel stadhuis sluiten en verhuren: pm. Dit heeft nadelige BTW-consequenties indien de
hurende organisatie geen onderdeel is van de gemeentelijke organisatie. Verhuren aan Equalit is
in dit kader een optie.
14. LEAN over gehele organisatie toepassen: pm. Hierbij ook een focus op meer digitaal werken.
Fase 1 van de businesscase (dienstverlening) levert organisatiebreed een structurele besparing
op van bijna € 800.000 op jaarbasis. Dit onderzoek loopt en momenteel worden de terreinen
onderzocht waar dit mogelijk voordelen kan opleveren.
15. Zonnecollectoren op gemeentehuis plaatsen: pm. Verlagen van de energie-exploitatielasten
gemeentelijk vastgoed. Ook het verduurzamen van het gemeentelijke vastgoed (isoleren,
toepassen van duurzame energievormen, zonnepanelen e.d.) zal de exploitatielasten naar
verwachting significant omlaag kunnen brengen. Nadeel is dat in eerste instantie een extra
investering noodzakelijk is. I.h.k.v. de zogenaamde Green Deal met Knauf Insulation zal in 2013
een onderzoek uitgevoerd worden naar het gemeentelijke besparingspotentieel en
terugverdientijden. Dit ‘slim’ koppelen aan de meerjarenonderhoudsplanning van de gemeente
kan mogelijk tot besparingen op de exploitatielasten leiden.
16. Vastgoed afstoten: pm. Er zal kritisch gekeken worden naar de samenstelling van de
gemeentelijke vastgoedportefeuille. Op basis hiervan zal gekeken worden welke gemeentelijke
panden afgestoten kunnen worden. Dit zal in een aantal gevallen wellicht eenmalige
afschrijvingskosten vergen, maar de verwachting bestaat dat deze kosten opwegen tegen de
exploitatielasten in de begroting.
17. Sluiting gemeentehuis op dalmomenten. Op vrijdagmiddagen en rondom feestdagen zijn er
weinig ambtenaren aanwezig, terwijl de vaste kosten voor het open zijn blijven doorlopen
(facilitaire dienst, verwarming, etc). Op deze momenten sluiten levert een besparing op.
18. Besparing op de bedrijfsvoeringkosten: pm. De interne dienstverlening binnen de gemeente
Oosterhout zal onder de loep worden genomen. Een aantal zaken binnen de bedrijfsvoering kan
op het niveau van de Amerstreekgemeenten worden georganiseerd, waardoor een
kostenbesparing gerealiseerd kan worden.
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6.7

Personele kosten

Samenvattend
Op basis van onderstaande analyses wordt het volgende geconcludeerd:
- dat de personele taakstelling vanuit operatie Stofkam voor 2014 is gerealiseerd;
- dat de besparingen vanuit de businesscase dienstverlening op schema liggen en naar
verwachting ook voor 2014 worden gerealiseerd (€ 588.555 totaal in 2014);
- dat de formatie daadwerkelijk is teruggebracht ten opzichte van de begroting 2010 (448,2)
met 55,1 fte. Dit is inclusief een overheveling van 5,8 fte naar de Omgevingsdienst Midden
en West Brabant (OMWB) en13,34 fte naar de veiligheidsregio (brandweertaken);
- dat ook de feitelijke bezetting is afgenomen;
- dat er in meerjarig perspectief nog een taakstelling ingevuld moet worden ter oplopend tot €
543.000 in 2015 (inclusief businesscase dienstverlening).
Samengevat is dit zeker een goed resultaat, waarbij door nadrukkelijke sturing de taakstelling ook
daadwerkelijk ingevuld is. Gezien de toekomstige taakstellingen en ontwikkelingen is het
noodzakelijk vast te houden aan de ingezette beleidslijn.
Personele budgetten
In de begroting 2014 zijn de volgende personele budgetten opgenomen. Hierin zijn de taakstellingen
vanuit operatie Stofkam in meerjarig perspectief verwerkt. Voor de lonen en salarissen is een
onderscheid gemaakt in lonen en salarissen gekoppeld aan concrete formatieplaatsen enerzijds en
anderzijds inzicht in de taakstelling die hierop nog gerealiseerd moet worden. In een aparte
paragraaf wordt de taakstelling op het gebied van personeel nader toegelicht.
Personele kosten begroting 2014
Lonen en salarissen
Overige personele lasten
Restant taakstelling
Tijdelijk personeel
Algemene afdelingskosten
Specifieke afdelingskosten
Subtotaal
Inkomsten
Doorberekening aan investeringen
Totaal

2014
23.228
355
-257
369
574
139
24.408
383
833
23.192

2015
23.164
355
-672
369
574
139
23.929
383
833
22.713

2016
23.164
355
-653
369
574
139
23.948
383
833
22.732

2017
23.164
355
-653
369
574
139
23.948
383
833
22.732

Bij dit beeld worden de volgende opmerkingen geplaatst:
Er is sprake van een daling van de totale lonen en salarissen;
Er is in deze begroting geen rekening gehouden met kostenstijgingen en premiestijgingen als
het gevolg van een nieuw af te sluiten CAO;
In dit meerjarenbeleid is geen rekening gehouden met extra taken die op de gemeente
afkomen. Denk hierbij aan taken op het gebied van jeugdzorg, decentralisatie van AWBZbegeleiding en naar verwachting een aantal onderdelen van de wet werken naar en vermogen.
Het totale personeelsbudget (salarissen, budget tijdelijke krachten, afdelingskosten, etc) moet
als één geheel gezien worden. Sturing vindt plaats op het totaal, in relatie tot de resultaten die
gerealiseerd moeten worden. Dit is ook zo doorvertaald richting de afdelingen, waarbij er
bevoegdheden zijn om te schuiven binnen de verschillende categorieën.
Het budget tijdelijk personeel in de begroting is bewust erg beperkt. Dit wordt veroorzaakt door
de beleidsmatige keuze om de lonen en salarissen te begroten op basis van de formatie
(inclusief vacatures). Wanneer gedurende het jaar vacatures ontstaan en de noodzaak tot
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tijdelijke vervanging aanwezig is, dan kan het voordeel wat ontstaat binnen de lonen en
salarissen ingezet worden voor tijdelijke inhuur.
De algemene afdelingskosten bestaan uit budgetten voor opleidingen, werving & selectie, reisen verblijfskosten, abonnementen en representatie.
De specifieke afdelingskosten bestaan met name uit dienstkleding, onderhoud en
managementactiviteiten.
De inkomsten hebben betrekking op inkomsten uit detachering en inkomsten uit interne
dienstverleningsovereenkomst met Equalit.
In onderstaande tabel is tevens een vergelijking gemaakt met de budgetten zoals deze vorig jaar in
de begroting 2013 in meerjarig perspectief waren opgenomen.
Bedragen * € 1.000
Personele budgetten

Begroting
2014

Lonen en salarissen
(inclusief taakstelling)

Begroting
2013*

Verschil

Voor/
Nadeel

23.326

23.091

-235

Tijdelijk personeel

369

369

-

-

Algemene afdelingskosten

574

579

5

Voordeel

Specifieke afdelingskosten

139

179

40

Voordeel

Stelpost loonontwikkeling
Subtotaal

Nadeel

-

290

290

Voordeel

24.408

24.508

100

Voordeel

Inkomsten/ doorrekening investeringen
Totaal

1.216

1.064

152

Voordeel

23.192

23.444

252

Voordeel

* betreft de meerjaren schijf 2014 uit de begroting 2013.
Conclusie hieruit is dat de personele kosten in 2014 ten opzichte van 2013 dalen met € 252.000.
Bij lonen en salarissen is een kostenstijging zichtbaar van € 235.000 als gevolg van
premiestijgingen, hiertegenover ontstaat een voordeel wegens de stelpost loonontwikkeling die
hiervoor was opgenomen in 2013.
Op dit moment is er geen lopende CAO. In de begroting 2014 is geen rekening gehouden met loonen premiestijgingen. Hiervoor is ook geen stelpost opgenomen.

Invulling personele taakstellingen
Voor de ombuigingen op het gebied van personeel geldt dat via operatie Stofkam een taakstelling
op de personele kosten is gelegd van:
- jaar 2011: € 300.000
- jaar 2012: € 570.000
- jaar 2013: € 880.000
- jaar 2014: € 1.115.000
- jaar 2015: € 1.350.000
Deze taakstelling staat echter niet op zichzelf. In eerdere begrotingen zijn ook reeds taakstellingen
op het gebied van personeel opgelegd. In totaliteit is er een taakstelling in het jaar 2014 ontstaan
van ruim € 2,1 miljoen. Dit loopt voor 2015 dan op tot ruim € 2,4 miljoen. Deze openstaande
taakstelling is in de begroting 2014 volledig gerealiseerd.
Vanaf de begroting 2013 worden de eerste taakstellingen vanuit de businesscase dienstverlening
gerealiseerd. Het totaal aan personele ombuigingen is in onderstaande tabel aangegeven. Deze
bedragen zijn reeds taakstellend als korting in de meerjarenbegroting verwerkt.
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Taakstellingen
Eerdere taakstellingen en Stofkam
Gerealiseerd
Openstaand Stofkam
Businesscase dienstverlening
Gerealiseerd
Openstaand dienstverlening

2014
2.132.156
2.166.668
-34.512
588.555
406.842
181.713

2015
2.367.156
2.243.668
123.488
845.109
406.842
438.267

2016

2017

2.367.156
2.262.618
104.538
845.109
406.842
438.267

2.367.156
2.262.618
104.538
845.109
406.842
438.267

Personele taakstelling Stofkam
De ombuigingen binnen de personele kosten vanuit Operatie Stofkam zijn voor 2014 gerealiseerd.
Voor 2015 staat er nog een taakstelling open van € 123.488.
Personele taakstelling businesscase dienstverlening
De businesscase dienstverlening moet ultimo 2015 een besparing opleveren van 18 fte, wat
neerkomt op een financiële vertaling van € 845.000. In 2013 is reeds een besparing van 7,2 fte
gerealiseerd, wat een financiële besparing van ruim € 406.000 betekent. De beoogde besparingen
voor 2014 (aanvullend € 181.000) worden naar verwachting conform de gemaakte afspraken
gerealiseerd in 2014. De hiermee samenhangende formatieverlaging is nog niet in het PBS
verwerkt; dit zullen wij in de loop van 2014 via de concernrapportages verwerken.

Ontwikkeling formatie en bezetting
De formatie heeft zich in 2014 als volgt ontwikkeld ten opzichte van de begroting 2013:
Formatie per afdeling
Service en ondersteuning
Stedelijke ontwikkeling
Directie
Informatie Service Centrum
Realisatie en beheer woonomgeving
Bestuur, control en advies
Sport, cultuur en welzijn
Veilig
Raadsgriffie
Totaal

Begroting
2012
74,4
35,1
11,0
113,7
106,2
15,1
44,5
5,1
3,5
408,6

Begroting
2013
74,0
35,2
11,0
113,7
106,2
15,1
44,5
5,1
3,5
408,1

Begroting
2014
72,3
35,2
11,0
100,1
105,2
16,1
44,7
4,9
3,5
393,1

De daling van de toegestane formatie in 2014 wordt voor 5,8 fte verklaard door de overheveling van
5,8 fte naar de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB). Daarnaast is 6,74 fte aan
formatie verlaagd volgend uit de businesscase dienstverlening.
Tevens wordt opgemerkt dat de personele ombuigingen vanuit de businesscase voor 2014, hoewel
deze financieel reeds is doorvertaald, in deze begroting nog niet vertaald is naar een vermindering
in formatie. Dit zal in de loop van 2014 geschieden en hierover zal middels de concernrapportages
inzicht worden geboden.
In bijlage is een overzicht van de Personeelsterkte en – lasten in 2014 per afdeling opgenomen.
Daarnaast is een overzicht opgenomen van de taakstelling die in meerjarig perspectief per afdeling
nog te realiseren is. Naast de formatie is uiteraard de feitelijke bezetting van belang. In
onderstaande tabel is een overzicht hiervan gegeven.
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Per einde
April 2010
April 2011
December 2011
Augustus 2012
Augustus 2013

Bezetting in fte’s
(excl. Equalit)
424,6
404,4
389,2
384,1
372,4

Conclusie hieruit is dat het afgelopen jaar ook de feitelijke bezetting is gedaald. Dit is overigens
exclusief de brandweerorganisatie!
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6.8

Doorberekende personele kosten

A. Methodiek van kostentoerekening overhead
Overhead kosten bestaan uit kosten die gemaakt worden om de gehele organisatie te laten
functioneren. In het algemeen worden hieronder verstaan de kosten die gemaakt worden voor
ondersteunende activiteiten die niet direct toe te rekenen zijn aan producten. Uiteraard leveren deze
activiteiten wel een bijdrage aan alle producten. De overhead wordt daarom ook verdeeld over de
producten, om zodoende te komen tot een kostprijs.
De overhead voor Oosterhout bedraagt in de begroting 2014 ongeveer € 13,1 miljoen.
Onderstaande ondersteunende activiteiten zijn opgenomen in deze overhead:
• directie en management;
• kabinet en secretariaat;
• financiële administratie;
• personeelsbeleid en -beheer en organisatiebeleid;
• facility management en inkoop;
• informatisering, automatisering en telecommunicatie;
• communicatie;
• juridische zaken;
• documentaire informatie voorziening en reproductie;
• accommodatiebeheer gemeentelijk vastgoed.
In deze kosten zitten zowel kosten van personeel, kapitaallasten van investeringen, externe kosten
e.d. Overhead moet verdeeld worden en mag niet als afzonderlijke post binnen de begroting en
jaarrekening blijven staan. Alle kosten, die worden gemaakt, moeten terecht komen op de
producten. Hiermee ontstaan feitelijk kostprijzen van onze producten. Binnen onze structuur zijn
onze programma’s opgebouwd uit beleids- en beheersproducten. De overhead wordt toegerekend
aan de beheersproducten, zoals onderhoud wegen, parkeerbeleid en –handhaving, reintegratiebeleid, WMO, zwembaden, stedelijke ontwikkeling en afvalverwijdering.
Voor het toerekenen van indirecte kosten aan producten zijn veel verschillende methodes
ontwikkeld die gaan van simpele varianten zoals de opslagmethode (die wij nu hanteren) tot
ingewikkelde varianten als Activity Based Costing (ABC). Over het algemeen geldt overigens ook
dat hoe ingewikkelder de methode hoe nauwkeuriger, maar ook hoe duurder (kosten voor opzetten,
hanteren en onderhouden van het systeem). Om een voorbeeld te geven moeten bij ABC alle
individuele activiteiten die per post binnen de overhead worden gemaakt ten behoeve van producten
in beeld gebracht worden. Vervolgens kan op basis daarvan de verdeling over de verschillende
producten plaats vinden. Dit is erg tijdrovend en vraagt veel onderhoud. Voor een gemeente, waarbij
het belang van exacte kostprijzen per product lager is, heeft dit weinig toegevoegde waarde.
De overhead wordt in de begroting 2014 verdeeld op basis van een opslagmethode, hetgeen
eenvoudig uit te voeren is. De overhead wordt toegerekend op
Kosten per afdeling
basis van de totale personeelskosten op een product, dus zowel
(personeelskosten
en
uren van de eigen medewerkers als het budget dat beschikbaar is
afdelingskosten)
voor de inhuur van derden. De directe uren voor de producten
worden op basis van urenplanningen en tijdschrijfgegevens ten
Concernoverhead
laste van de producten gebracht via een uurtarief per afdeling.
(huisvesting, ICT en
Schematisch laat de voorgestelde methode zich vertalen in het
dergelijke)
onderstaande plaatje.

Producten
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Vanaf de begroting 2012 is de overhead apart inzichtelijk gemaakt. Met name bij discussies over
uitbesteden e.d. is dit van belang.
Verder wordt er geen nacalculatie gemaakt na afloop van het begrotingsjaar. Dus “begroting =
rekening” op een aparte grootboekrekening, zodat er op productniveau geen verschillen ontstaan
door de overhead.
B. Doorberekende kosten
Binnen onze gemeentelijke exploitatie is een aantal producten waarvan de lasten gedekt worden uit
tarieven en/of opbrengsten. Dit houdt in dat het meer of minder doorbelasten naar deze producten
een positief en/of negatief effect op deze exploitatie heeft. Deze producten en het effect op de
begroting 2014 zijn in de onderstaande tabel opgenomen.
Doorberekende kosten
Afvalverwijdering
- personeel
- overhead
- kosten belastingen
- tractie
- veegkosten
- kwijtschelding
Riolering
- personeel
- overhead
- kosten belastingen
- tractie
- veegkosten
- onderhoud sloten
- kwijtschelding
Grondexploitatie
- personeel
- overhead
Parkeren
- personeel
- overhead
- tractie
Totaal

Bedragen * € 1.000
2013
2014
2.978
3.208
802
899
773
902
207
164
603
617
347
314
279
279
1.942
1.940
552
532
358
401
71
50
43
38
315
347
458
377
170
170
1.469
1.475
902
871
598
573
656
813
351
234
462
413
0
9
7.208
7.273

Verschil
230
97
129
- 43
14
33
0
-2
20
43
- 21
5
32
- 81
0
-6
-31
25
-157
-117
- 49
9
65

Constateringen
Op basis van dit overzicht kan geconcludeerd worden dat het effect van de doorberekende
personele kosten € 65.000 positief is. Dat wil zeggen dat er meer kosten worden doorberekend naar
bovenstaande producten, wat een positief effect heeft op de exploitatie.
Binnen het product afvalverwijdering is er sprake van een toename van de doorbelaste kosten met €
230.000. Dit wordt met name veroorzaakt door een stijging van het aantal uren van intern personeel
dat op afvalverwijdering wordt geboekt. Hiermee samenhangend stijgt ook de doorberekende
overhead. Tegenover de stijging van de interne uren staat een verlaging van de kosten voor inhuur.
Binnen de producten riolering en grondexploitaties is de doorbelasting nagenoeg gelijk aan 2013.
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Binnen het product parkeren is een daling van de doorberekende kosten zichtbaar van € 157.000.
Dit wordt veroorzaakt door een daling van het aantal uren parkeerhandhaving ten opzichte van de
begroting 2013.
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6.9

Algemene uitkering

De gelden vanuit het gemeentefonds worden binnen de gemeente Oosterhout begroot op basis van
de meicirculaire voorafgaand aan het begrotingsjaar.
De volgende belangrijke ontwikkelingen voor de jaren 2014 en verder zijn vermeld in de
meicirculaire 2013 :
-

-

-

-

-

De reeds eerder aangekondigde kortingen wegens BCF, de onderwijshuisvesting en de
lagere apparaatskosten t.b.v. opschaling gemeenten enzovoort zijn daadwerkelijk
verminderd op het gemeentefonds. Ook zijn de effecten van het regeerakkoord Rutte II
verwerkt via de normeringsmethodiek ofwel ‘samen de trap af’.
Als gevolg van het hoge accres in 2014 van bijna 4,3% reëel zullen wij als gemeente
Oosterhout in het kader van ‘samen trap op samen trap af’ meer geld ontvangen. Dit wordt
vooral veroorzaakt door een aantal pieken in infrastructurele projecten vanuit het Rijk. Het is
echter de vraag in hoeverre we dit ook werkelijk zullen ontvangen, gezien de
aangekondigde bezuinigingen van het Rijk vanaf 2014.
Recentelijk zijn nieuwe bezuinigingen aangekondigd ter grootte van € 6 miljard. Hiermee
hebben wij nu reeds rekening gehouden door hier vanaf 2014 een stelpost tegenover te
zetten.
De kern van de decentralisatieoperatie is onveranderd, de financiële gevolgen zijn nog niet
doorgewerkt in de meicirculaire 2013. Doel is om de middelen die hiermee gepaard gaan, te
ontschotten en onder te brengen in een deelfonds sociaal domein. Dat is geen specifieke
uitkering maar onderdeel van het gemeentefonds met verantwoording aan de
gemeenteraad. In de meicirculaire 2014 worden de definitieve bedragen per gemeente
bekend gemaakt.
Het kabinet zet meerdere instrumenten in om herindeling te bevorderen. Zo wordt vanaf
2015 jaarlijks oplopend een korting van landelijk € 60 miljoen doorgevoerd vanwege lagere
apparaatskosten. Die korting wordt door alle gemeenten naar evenredigheid gedragen, ook
door de gemeenten die in de ogen van de minister BZK al de gewenste schaalgrootte
hebben.

In onderstaande tabel zijn de effecten op hoofdlijnen zichtbaar gemaakt..
2014

2015

2016

2017

Begroting 2013 o.b.v.
junicirculaire 2012

48.381.061

46.649.698

47.597.297

47.566.657

Autonome ontwikkelingen
Stelposten
Subtotaal

1.417.067
-1.670.000
48.128.128

919.880
-1.178.792
46.390.786

-11.989
-1.555.492
46.029.816

-73.282
-2.133.793
45.359.582

247.667

-447.027

-473.499

-555.784

48.375.795

45.943.759

45.556.317

44.803.798

-5.266

-705.939

-2.040.980

-2.762.859

Taakmutaties
Totaal begroting 2014
o.b.v. meicirculaire 2013
Totaalmutatie begroting
2013-begroting 2014
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De verschillen in één oogopslag
In onderstaande tabel worden uitsluitend de mutaties 2014 nader toegelicht, gezien de grote
onzekerheden over de jaren heen.
X € 1.000
Berekening beginstand begroting 2013 na wijziging
In stand blijven BCF
Lagere apparaatskosten
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor
Subtotaal:
Ontwikkeling uitkeringsbasis landelijk
Hoeveelheidsverschillen Oosterhout (actualisering eenheden)
Subtotaal:
Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders *
Transitiekosten decentralisatie AWBZ begeleiding naar de wmo*
Uitvoeringskosten inburgering *
Maatschappelijke stages *
Scootmobielen *
Korting onderwijshuisvesting *
Dualiseringskorting
Nationaal uitvoeringsprogramma
Subtotaal:
Suppletieregeling OZB
Wet maatschappelijke ondersteuning (IU) *
Centra voor jeugd en gezin *
Invoeringskosten decentr. jeugdzorg *
Subtotaal:
WOZ-herwaardering ,aanpassing rekentarieven
Subtotaal:
Overige mutaties
Subtotaal:
Stelposten
Correctie op begrote Rijksuitgaven 2013
Oranjeaccoord (€ 4,3 mld)
Prognose extra bezuinigingspakket (€1,7 mld extra)
Subtotaal
Totaal verschil
Berekening eindstand
De posten met een * hebben tevens effect op de uitgavenkant

2014
48.381.061
-502.931
1.440.719
937.788
134.115
375.002
509.117
-112.142
109.847
-67.636

-69.931
-80.516
340.085
35.598
22.431
317.598
-29.225
-29.225
-613
-613

-900.000
-550.000
-220.000
-1.670.000
-5.266
48.375.795

Toelichting circulaire
Autonome ontwikkelingen
Uitkeringsfactor
De uitkeringsfactoren zijn, mede als gevolg van de accressen en onderuitputting van de budgetten
van het Rijk, negatief voor de komende jaren, op 2014 na.
Ontwikkeling uitkeringsbasis
De gehanteerde aantallen voor Oosterhout zijn geactualiseerd op basis van nieuwe prognoses. Dit
laat een positief effect zien. Dit is onder andere het gevolg van een hogere inschatting van het
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aantal bijstandsontvangers, woningen (doorschuivingen) en daarmee het aantal inwoners. Het
blijven schattingen, die volgend jaar weer een ander beeld kunnen geven.
Stelposten
Onderbesteding rijksdepartementen
Volgens de mei-circulaire 2013 ontvangt de gemeente Oosterhout in 2013 zo’n € 920.000 lagere
algemene uitkering in 2013. Dit vanwege het feit dat de Rijksdepartementen in 2012 minder geld
hebben uitgegeven (samen de trap af). In 2014 ontvangt de gemeente Oosterhout extra algemene
uitkering vanwege een piek aan investeringen in infrastructurele projecten in 2013 (samen de trap
op). Gezien het feit dat de Rijksdepartementen er in 2012 niet in geslaagd zijn deze uitgaven ook
daadwerkelijk te realiseren, nemen wij voorzichtigheidshalve voor het jaar 2014 een stelpost op van
€ 900.000 om het (financiële) risico in te perken van een onderbesteding van de rijksdepartementen
in 2013.
Rijksbezuinigingen
In de stand van de accressen zijn alle voorgenomen investeringen en bezuinigingen uit de
verschillende akkoorden van het kabinet Rutte II verwerkt.
Wat niet is verwerkt zijn de aangekondigde bezuinigingen van € 6 miljard vanaf 2014. In de
perspectiefnota is rekening gehouden met het zogenaamde “Oranje-akkoord”, met een netto
bezuiniging van € 4,3 miljard. Dit houdt in dat we aanvullend hierop rekening houden met een extra
bezuiniging van landelijk € 1,7 miljard. Hiertoe hebben we een stelpost opgenomen van in totaal €
770.000 (= € 6 miljard landelijk) vanaf 2014.
Prijsindexatie
Uitgezonderd 2014, is voor alle jaren sprake van een negatief reëel accres. In de
septembercirculaire 2012 was de prijsontwikkeling BBP nog 1,75%, in de meicirculaire wordt
gerekend met een percentage van 0,9%. In Oosterhout wordt de meerjarenraming tegen constante
prijzen berekend, waardoor we nu dus een lagere aftrek zouden hebben en een hogere algemene
uitkering. Voor Oosterhout hebben we daarom vanaf 2015 een correctie doorgevoerd (stelpost
opgenomen), daar het niet waarschijnlijk is dat dit percentage inderdaad zo laag zal zijn.
Taakmutaties
Kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders.
Zoals reeds bij de septembercirculaire is gemeld, heeft de mutatie in de kinderopvangtoeslag te
maken met het feit dat de kinderopvangtoeslag voor doelgroepouders (ouders die aan een traject
naar werken deelnemen van de gemeente of het UWV, een studie volgen of als verplichte
inburgeraar een inburgeringcursus volgen bij een geregistreerde instelling) vanaf 2013 niet meer
door de gemeente maar door de belastingdienst wordt verstrekt.
Uitvoeringskosten inburgering
In 2013 werd eenmalig een bedrag ontvangen voor de uitvoeringskosten inburgering. Dit wordt
vanaf 2014 weer uit het gemeentefonds gehaald in verband met de nieuwe Inburgeringswet.
Maatschappelijke stages
De wettelijk verplichte maatschappelijke stages voor het voortgezet onderwijs wordt vanaf 2015
afgeschaft. Het gemeentefonds wordt dan ook vanaf dat jaar gekort op dit onderdeel.
Scootmobielen
Er geldt een plicht tot hergebruik van de scootmobielen, hetgeen reeds in de decembercirculaire is
vermeld. Het gemeentefonds wordt derhalve gekort voor dit onderdeel vanaf het jaar 2015.
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Korting onderwijshuisvesting
Het betreft hier korting van € 256 mln (bovenop de effecten van de trap af) op het cluster onderwijs.
Uitgaven op dit cluster blijven achter bij wat gemeenten op het cluster ontvangen. Reden voor het
Rijk om dit bedrag af te romen.
Tegelijkertijd is er een wetswijziging in voorbereiding om het buitenonderhoud van de scholen in het
primair onderwijs met het daarbij behorende budget over te hevelen van de gemeenten naar de
scholen. Na deze wetswijziging komen gemeenten alleen nog in beeld bij uitbreiding en nieuwbouw
van scholen.
Dualiseringskorting
In het regeerakkoord 2012 is bepaald dat de vermindering van de aantallen wordt verlaagd tot het
niveau van voor de dualisering, waardoor de uitname 'slechts' € 18 miljoen wordt, hetgeen lager is
dan eerder aangekondigd.
WMO
Conform de afspraken in de Bestuursafspraken Rijk-VNG uit 2011 is het Wmo-budget meerjarig
vastgesteld en wordt het jaarlijks geïndexeerd. Het onderdeel huishoudelijke hulp wordt conform de
meerjarige afspraak met 2,38% verhoogd. Overige ontwikkelingen binnen de WMO zijn financieel
nog niet doorgerekend in de meicirculaire.
Centra voor jeugd en gezin
Betreft de toevoeging die reeds vermeld was bij de septembercirculaire. Het Rijk investeert extra in
het bevorderen van een gezonde leefstijl voor de jeugd (waaronder extra contactmomenten van de
jeugdgezondheidszorg met adolescenten vanaf 14 jaar).
Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg
Het betreft extra middelen voor de invoeringskosten voor de decentralisatie jeugdzorg, bovenop de
bedragen die reeds bij de septembercirculaire waren aangekondigd.
Overige ontwikkelingen gemeentefonds
Herijken clusters
Op dit moment loopt er onderzoek naar alle clusters om te bezien of er aanpassingen in de
verdeling of het volume van de clusters noodzakelijk zijn. De nieuwe verdeelformules per cluster op
basis van kostenoriëntatie zullen leiden tot herverdeeleffecten. Effecten (positief en negatief) zullen
worden afgetopt tot € 15 per inwoner per jaar.
De effecten zullen in de meicirculaire 2014 zichtbaar worden.
Decentralisatie van taken naar gemeenten
Deze zullen worden doorgevoerd met ingang van 2015. Wat nu precies aan taken overkomt en
welke vergoeding er tegenover staat is nog steeds onzeker..
Zoals bekend is de omvang van de algemene uitkering in het jaar 2013 ± € 16,25 miljard. In de
nabije toekomst is een verdubbeling van het gemeentefonds geen ondenkbaar scenario.
In deze mei-circulaire 2013 wordt voor de gemeente Oosterhout een inschatting gegeven van €
10.944.725 voor de vergoeding voor jeugdzorg na aftrek van allerlei kortingen. Dit is zo’n beetje het
minimumscenario, opgesteld op basis van historische cijfers. De bedragen zijn echter nog zo
onzeker, dat ze niet zijn meegenomen in de telling van de berekeningen. In de aanstaande
septembercirculaire (2013) wordt op basis van eenzelfde historische basis inzicht geboden voor de
nieuwe WMO. Pas bij de volgende mei-circulaire (2014) wordt op basis van een objectieve verdeling
voor beide taken een meer reële inschatting bekend gemaakt.
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De rijksvergoeding voor de Participatiewet zal de eerste jaren nog wel even een specifieke uitkering
(dus buiten het gemeentefonds om) blijven.
Door de onzekerheid van taken en rijksvergoedingen is het uitermate lastig een redelijke raming te
maken. Gemeenten zijn geadviseerd om alle decentralisaties (na aftrek van alle kortingen)
budgettair neutraal te ramen. Oosterhout heeft dit advies overgenomen.
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6.10 Kapitaallasten
In de onderstaande tabel wordt de raming van de kapitaallasten in de begroting 2014 vergeleken
met de meerjarenraming bij de begroting 2013. Hierin zijn in eerste instantie uitgezonderd de
kapitaallasten die worden gedekt via heffingen, waardoor het begrotingseffect zichtbaar wordt.
Kapitaallasten
Begroting 2014
Begroting 2013 (Meerjarenschijf)
Verschil kapitaallasten

2014
6.214
6.013
-201

2015
6.733
6.667
-66

2016
7.679
7.012
-667

2017
7.471
7.012
-459

nadeel

nadeel

nadeel

nadeel

Conclusie
Binnen de kapitaallasten is sprake van een nadeel van afgerond € 0,3 miljoen ten opzichte van
2013. In de begroting wordt rekening gehouden met een rekenrente van 4,5%. Doordat de externe
rente nu nog steeds laag is wordt hierop een voordeel gerealiseerd. Dit voordeel is echter beperkter
dan voorgaande jaren vanwege de hogere financieringsbehoefte. Daarnaast worden
investeringsuitgaven gefaseerd gedaan. Om de kapitaallasten gelijke tred te laten houden met de
werkelijke uitgaven, is er een voordeel ten opzichte van de begroting opgenomen. Ten slotte is ook
de interne bespaarde rente lager ten opzichte van 2013 door een verwachte lagere reservepositie
ultimo 2014 en een hogere rentebijschrijving.

A. Kapitaallasten begroting 2014
De kapitaallasten voor de begroting 2014 bestaan uit:
Onderdeel
Kapitaallasten reeds beschikbaar gestelde kredieten
Kapitaallasten uitvoeringsplan 2014/ 2013
Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Dekking via de reserve investeringsprojecten
Onderuitputting kapitaallasten
Interne financieringsbronnen
Totaal
Kapitaallasten riolering
Kapitaallasten afvalverwijdering
Netto totaal

Bedrag * € 1.000
2014
14.450
726
2.902
-3.473
-1.250
-3.381
9.974
3.295
464
6.214

Toelichting:
Kapitaallasten reeds beschikbaar gestelde kredieten: dit betreft kredieten die reeds door de
gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld en reeds afgerond c.q. in uitvoering zijn;
Kapitaallasten uitvoeringsplan 2014/ 2013: dit betreft de kapitaallasten van het nieuwe
investeringsplan voor de begroting 2014 en voor investeringen uit 2013 die nog niet gevoteerd
zijn. Het plan voor 2014 omvat een totale investering van € 9,3 miljoen. Dit is inclusief de
investeringen voor riolering en afvalverwijdering. Voor een nadere toelichting wordt verwezen
naar paragraaf 6.12. Investeringen.
Kapitaallasten Integraal Huisvestingsplan Onderwijs: dit betreft de kapitaallasten van de
investeringen uit het integraal huisvestingsplan die nog niet beschikbaar gesteld zijn. Zie
hiervoor een overzicht van het IHP in de paragraaf 6.12. Investeringen.
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Dekking via de reserve investeringsprojecten. Een aantal investeringen, zoals de verbouwing
van het stadhuis, Hans Bergerkliniek, brandweerkazerne, Twins, Zandheuvelschool e.d. wordt
betaald uit de zogenaamde reserve investeringsprojecten. Dit betekent dat de jaarlijkse
kapitaallasten verbonden aan deze investeringen uit deze reserve gehaald worden.
Onderuitputting kapitaallasten: In de begroting 2014 is een totale onderuitputting van de
kapitaallasten opgenomen van € 1.250.000. Dit is opgebouwd uit een rentevoordeel van
€ 900.000 en een voordeel op lagere afschrijvingen ter hoogte van € 350.000. Dit laatste wordt
veroorzaakt doordat begrotingstechnisch afschrijvingen geraamd worden, terwijl de uitvoering
van projecten nog niet gereed is.
Interne financieringsbronnen. Door de reserves en voorzieningen te gebruiken als
financieringsmiddel wordt rente bespaard die anders betaald zou moeten worden voor het
aantrekken van vreemd vermogen. Deze bespaarde rente wordt binnen de begroting zichtbaar
als inkomst en wordt berekend via de rekenrente (4,5%) over alle reserves en voorzieningen.
Doordat de reservepositie in 2014 hoger is dan eerder geraamd ontstaat er een voordeel in de
begroting.
Kapitaallasten riolering & Kapitaallasten afvalverwijdering: Riolering en afvalverwijdering zijn
gesloten systemen. Om het netto effect van de kapitaallasten in de begroting 2014 te kunnen
berekenen moeten deze posten buiten beschouwing worden gelaten.
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6.11 Prijscompensatie
In Oosterhout wordt het beleid toegepast geen automatische prijscompensatie toe te kennen op de
producten. Daarom is er een stelpost ingesteld om de noodzakelijke prijsstijgingen te compenseren.
Berekening inflatiepercentage
Voor de berekening van het inflatiepercentage voor de gemeente Oosterhout wordt gebruik gemaakt
van een tweetal indicatoren van het Centraal Planbureau (CPB) voor 2014. Dit betreft de ‘loonvoet
overheid’ en de ‘prijs overheidsconsumptie netto materieel’. Deze indicatoren komen uit de korte
termijnraming van het CPB van maart 2013 en wordt als volgt berekend:
(Loonvoet sector overheid * 70%) + (Prijs overheidsconsumptie * 30%) = inflatiepercentage
(2,25*0,7)+(1.75*0,3)= 2,1% => afgerond 2,00%
Het kader voor deze meerjarenbegroting is echter om zéér terughoudend om te gaan met het
toekennen van prijscorrectie van budgetten. Voor het bepalen van de hoogte van de stelpost
prijscompensatie zijn dan ook de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- in principe geen compensatie voor prijsstijgingen voor subsidies (de nullijn wordt hier
gehanteerd). Uitzondering zijn die contracten waarbij voor 2014 reeds andere afspraken zijn
gemaakt;
- in principe geen compensatie op kosten derden, tenzij dit op basis van contractuele
afspraken vaststaat. Dit moet ook mogelijk zijn, aangezien marktontwikkelingen nu ook
eerder aanbestedingsvoordelen opleveren.
- Het college heeft besloten om in de begroting 2014 geen nieuwe stelpost prijscompensatie
op te nemen. De prijsontwikkelingen voor 2013 en 2014 zullen met de restant stelpost welke
momenteel aanwezig is moeten worden opgevangen.
Gevolg hiervan is dat er een stelpost prijscompensatie van totaal € 269.000 aanwezig is voor de
begroting 2014.
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6.12 Investeringen en verloop vrije reserve
A.

Investeringsplanning

Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord is afgesproken dat het regulier investeringsvolume in principe is
gemaximaliseerd op € 3,8 miljoen. Binnen dit regulier investeringsvolume is een onderscheid te
maken naar verschillende beleidsterreinen, te weten: openbare ruimte, sport, informatisering,
accommodatiebeheer en incidenteel. Deze investeringen zijn ieder jaar ongeveer even groot met
een omvang van zo’n € 3,8 miljoen. Daarnaast wordt een aantal investeringen buiten dit plafond
geraamd.
Afwegingscriteria
Naast investeringen die voortvloeien uit het coalitieakkoord zijn de volgende criteria toegepast bij de
afweging van investeringen:
o Noodzakelijke vervangingsinvesteringen;
o Noodzakelijke instandhouding van voorzieningen;
o Investeringen voortkomend uit een beheersprogramma;
o Directe impact op burgers qua service en resultaat;
o Investeringen die qua uitvoering doorlopen, maar waarvoor reeds eerder kredieten
beschikbaar zijn gesteld.

Totaal investeringen 2014
De investeringen bestaan uit reguliere investeringen waarvan de kapitaallasten in de begroting zijn
opgenomen en investeringen die ten laste van reserves (met name de vrije reserve) worden
gedaan.
2014
Reguliere investeringen
Investeringen tlv vrije reserve
Totaal investeringen

9,3 miljoen
5,1 miljoen
14,4miljoen

Reguliere investeringen 2014
In 2014 bedraagt het totale reguliere investeringsvolume circa € 9,3 miljoen. Dit investeringsvolume
is exclusief investeringen die ten laste van reserves (met name vrije reserve) worden gedaan. Deze
zijn separaat weergegeven. De kapitaallasten, die gekoppeld zijn aan dit investeringsvolume, zijn
opgenomen in de begroting.
Binnen dit regulier investeringsvolume is een onderscheid te maken naar verschillende
beleidsterreinen. De investeringen binnen openbare ruimte, sport, informatisering,
accommodatiebeheer en incidenteel zijn ieder jaar ongeveer even groot met een omvang van zo’n
€ 3,7 miljoen. Dit is gekoppeld aan reguliere, structurele investeringen. Daarnaast wordt een aantal
investeringen buiten dit plafond geraamd:
investeringen die gepland worden op het gebied van riolering (gekoppeld aan beheerplan
VGRP) en afvalverwijdering. Deze investeringen worden afzonderlijk beschouwd en worden
gedekt via een kostendekkend tarief;
Investeringen in tractiemiddelen worden jaarlijks begroot op basis van een
vervangingsschema, zodat er jaarlijks wisselingen t.o.v. het plafond zichtbaar zijn;
Investeringen als gevolg van het vastgestelde integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP).

Gemeente Oosterhout

Programmabegroting 2014

190

Beleidsterrein

Plafond
2014
2.450.000
450.000
170.000
270.000
460.000
3.800.000

Openbare ruimte
Sport
Informatisering
Accommodatiebeheer
Incidentele (bijzondere) investeringen
Subtotaal
Afvalverwijdering
Riolering
Tractiemiddelen
IHP
Dienstverlening
2
Activering personele kosten
Totaal aan investeringen

Projecten
2014

2.375.350
450.000
360.000
271.700
182.000
3.639.050
67.000
4.292.000
546.750
25.000
750.000
9.319.800

In meerjarig perspectief zijn de volgende investeringsvolumes opgenomen.
Beleidsterrein

Indicatie
2015

Openbare ruimte
Sport
Informatisering
Accommodatiebeheer
Incidentele (bijzondere) investeringen
Subtotaal
Afvalverwijdering
Riolering
Tractiemiddelen
IHP
Dienstverlening
Activering personele kosten
Totaal investeringsvolume

2.450.000
450.000
170.000
264.066
337.500
3.671.566
67.000
3.146.000
898.000
3.793.797
750.000
12.326.363

Indicatie
2016

Indicatie
2017

2.450.000
450.000
170.000
271.131
257.500
3.598.631
67.000
2.050.000
407.000
750.000
6.872.631

2.450.000
450.000
170.000
113.900
20.000
3.203.900
67.000
2.050.000
612.845
750.000
6.683.745

Toelichting per beleidsterrein
BELEIDSTERREIN OPENBARE RUIMTE
Beleidsterrein
Openbare ruimte

Structureel
kredietplafond
2.450.000

Projecten 2014
2.375.350

onder/ overschrijding
74.650

Het investeringsplan voor de openbare ruimte is conform besluitvorming door de Raad opgesteld op
basis van de zogenaamde PLICHT-variant. In de variant PLICHT staat de zorgplicht voorop maar
zijn ook de financiën bepalend. In de woonomgeving worden renovaties locatiegewijs uitgevoerd, er
vindt geen integrale aanpak plaats. De achterstalligheid neemt niet af maar ook niet toe.
2

De activering van personele kosten heeft betrekking op een bedrag aan personele kosten dat standaard wordt
toegerekend wordt aan projecten. Is een normbedrag aan uren die medewerkers besteden aan deze projecten.
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Op de hoofdwegenstructuur worden alleen de hoogst noodzakelijke renovaties en reconstructies
doorgevoerd; het onderhoudsniveau wordt verlaagd en verbeteringen worden vertraagd
doorgevoerd. De financiële ruimte die zo ontstaat (€300.000) wordt ingezet in de woonbuurten.
De belangrijkste projecten voor 2014 onder dit beleidsterrein zijn:
Wijk en buurten
Vanuit wijken en buurten worden onderhoudswerkzaamheden verricht in de Hildebrandlaan,
Paterserf, Spaandonk, Ockenburg, Schildersbuurt en Donkenbuurt.
Hoofdwegenstructuur
Statendamweg Noordelijke afrit Bovensteweg, aanpassen infrastructuur voor
verkeersafwikkeling Leisure Center;
Oostpolderweg West, vervangen asfaltdeklaag tussen rotonde Hoofseweg en rotonde
Statendamweg en overlagen rode fietspaden;
VRI Kruispunt Trommelen en VRI Leijsenhoek.
Openbaar vervoer
HOV bushaltes Beneluxweg en Europaweg;
Oostpolderweg West, tussen Hoofseweg en Burg. Elkhuizenlaan aanleg twee bushaltes
voor aanpassing dienstregeling lijn 10;
Het Goorke, aanpassing van bushaltes voor route over Vrachelen.
Diversen
Vervanging en vernieuwing openbare verlichting in diverse wijken en specifiek binnen
Zuiderhout, Oosterheide, Den Hout, Sterrenbuurt en Dammenbuurt.

BELEIDSTERREIN SPORT
Beleidsterrein

Structureel
kredietplafond

Sport

450.000

Projecten
2014

onder/
overschrijding

450.000

0

Het structurele kredietplafond binnen het beleidsterrein sport is € 450.000. Dit bedrag wordt
bestemd voor het vervangen van de tegels diepbassin in recreatieoord de Warande.

BELEIDSTERREIN INFORMATISERING
Beleidsterrein
Informatisering

Structureel
kredietplafond
170.000

Projecten
2014
360.000

onder/
overschrijding
-190.000

Vanuit het RIJK is een Businesscase voor de modernisering van de GBA opgesteld die uitgaat voor
een te reserveren bedrag voor de gemeente Oosterhout van € 190.000.
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BELEIDSTERREIN ACCOMMODATIEBEHEER
Beleidsterrein
Accommodatiebeheer

Structureel
kredietplafond
270.000

Projecten
2014

onder/
overschrijding

271.700

-1.700

Onder dit beleidsterrein zijn met name de volgende projecten opgenomen in de uitvoeringsplanning:
• Renoveren elektra activiteitencentrum De Bunthoef;
• Renovatie Heilige Hartfaçade;
• Vervanging voegwerk molen Den Hout;
• Valbeveiliging en dakbedekking gemeentewerf.

INCIDENTELE INVESTERINGEN
Beleidsterrein
Incidentele (bijzondere) investeringen

Structureel
kredietplafond
460.000

Projecten
2014

onder/ overschrijding

182.000

278.000

Voor 2014 zijn met name de volgende investeringen opgenomen:
• Aanschaf stroomkasten ten behoeve van markten;
• Verdere ontwikkeling van de website;
• Overdrachtkosten bouw- en milieuvergunningen archieven naar Regionaal Archief Tilburg;
• Aanschaf van 10 stuks AED’s (Automatische Externe Defibillator);
• Aanschaf extra parkeerautomaten tbv vergunninghoudergebieden (fiscaliseren), de
kapitaallasten worden gedekt vanuit het parkeerfonds;
• Aanschaf dynamisch parkeerverwijssysteem, de kapitaallasten worden gedekt vanuit het
parkeerfonds;
• Bestek omvormen groen naar gazon, de kapitaallasten worden gedekt door de lagere
onderhoudsgelden voor groen binnen de exploitatie.
TRACTIEMIDDELEN
Beleidsterrein

Structureel
kredietplafond

Tractiemiddelen

Projecten
2014

onder/
overschrijding

546.750

Voor de planning voor de vervanging van de tractiemiddelen wordt het gangbare en vastgestelde
vervanging- en afschrijvingsbeleid gehanteerd, maar er wordt ook gekeken naar de technische en
economische noodzaak. Voor de vervanging van de tractiemiddelen is een meerjarig
investeringsplan opgesteld. De kapitaallasten, die voortkomen uit deze investeringen, worden echter
grotendeels gedekt uit de heffingen. Hierdoor wordt het effect op de begroting sterk gereduceerd.
Daarom is met ingang van de begroting 2012 het tot dan toe gehanteerde kredietplafond van €
300.000 voor de tractiemiddelen losgelaten.
BELEIDSTERREIN AFVAL
Beleidsterrein

Projecten 2014

Afvalverwijdering

67.000

In 2014 wordt rekening gehouden met de standaard investeringsruimte ten behoeve van de
vervanging containers.
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BELEIDSTERREIN RIOLERING
Beleidsterrein

Projecten 2014

Rioleringsprojecten

4.292.000

Voor de riolering staat in 2014 voor € 4,3 miljoen gepland voor investeringen in afwaterzorgplicht en
hemelwaterzorgplicht.
Afwaterzorgplicht:
Rioolvervangingsprogramma 2014: Verweijstraat, Houtse Heuvel, Brahmsstraat, Prof.
Beelhoek, Putterstraat, Fagelstraat en Rubenshof.
Reliningen/renovaties 2014: Lodewijk Napoleonlaan, Albusstraat, Noorderbeemd,
Ockenburg, Paterserf en Pieter Oudlaan;
Rioolreparaties: naast rioolvervanging is een budget voor reparaties opgenomen van
€ 250.000 op jaarbasis. Dit is bedoeld voor reparatie van kleinschalige schades om
verslechtering van de riolering tegen te gaan;
Aanleg Persleiding Oosterheide-RWZI (langs A27).
Hemelwaterzorgplicht
Hoofseweg: waterader maken in de tunnelbak om de waterpartij Hoofseweg-Zuid te
verbinden met waterpark Slotbossetoren.
BELEIDSTERREIN HUISVESTING ONDERWIJS (IHP)
Bedrag ** € 1.000
Beleidsterrein

Bedrag
IHP

Huisvesting onderwijs

10.173

BeschikBaar
5.305

Restant
4.868

2013
1.049

2014
25

Conclusie hieruit is dat van het totaal beschikbare bedrag uit het IHP van circa € 10,2 miljoen
(periode 2011-2014) er reeds € 5,3 miljoen aan projecten beschikbaar is gesteld. Van het restant
van € 4,9 miljoen wordt naar verwachting € 1,0 miljoen in 2013 besteed en slecht € 25.000 in 2014.
De resterende € 3,8 wil men inzetten voor financiering van het nieuwe IHP 2015-2018.
Gespecificeerd ziet dit er als volgt uit:
Bedrag * € 1.000
Onderwijsinstelling

De Marcoen
De Rubenshof
De Achthoek
Mgr. Frenckencollege
St. Oelbertgymnasium
Hanze College
Diverse
Tijdelijke huisvesting De Contreie
IHP 2005-2008 oud
Boekwaarde Nijenrode
Verhuizing de Wissel
Restant IHP 2011-2014
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Bedrag
IHP

841
216
114
1.553
762
3.000
100
750
326
193
15
2.304

BeschikBaar

0
216
1.553
665
2.548
323
-
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Restant

841
114
97
452
100
750
3
193
15
2.304

2013

841
193
15
-

2014

25
-
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Reserveren voor IHP 2015-2018
Totaal

B.

-

-

10.174

5.305

4.869

1.049

3.794
3.819

Vrije reserve

De vrije reserve wordt in principe gevoed vanuit de winsten van de diverse grondexploitaties/
grondverkopen. Daarnaast is in het verleden een aanzienlijk bedrag in de reserve gestort vanwege
de verkoop van het leveringsbedrijf van Intergas en door de herkapitalisatie (herfinanciering) van
Intergas.
Een belangrijk kader voor de vrije reserve is dat investeringen alleen voor dekking vanuit reserves in
aanmerking komen indien wordt voldaan aan de volgende criteria:
a. de kapitaallasten van de investering worden niet in de kostprijs of in een tarief verdisconteerd;
b. de investering kent een lange afschrijftermijn en komt in principe niet in aanmerking om op
termijn te worden vervangen.
c. De vrije reserve kan en mag niet negatief worden;
d. Bij tekorten binnen de vrije reserve is het geen optie om extra geldleningen af te sluiten,
aangezien het hier gaat om een dekkingsprobleem (geen financieringsprobleem).
In onderstaande tabel is het saldo van de vrije reserve per 1-1-2013 weergegeven. Deze bedraagt
€ 25,6 miljoen.
Vervolgens zijn van dit bedrag alle uitgaven gehaald, waartoe de gemeenteraad reeds besloten
heeft, maar waarvan de uitvoering nog loopt. Hieraan is toegevoegd een overzicht met claims van
investeringen ten laste van de vrije reserve.
De conclusie hieruit is dat er een totale claim ligt op de vrije reserve ter hoogte van circa € 20,7
miljoen.
Stand per 1-1-2013*

26.979

Bedrag * € 1.000

Jaar
2013
12.692
133
1.109
59
32
40
65
0
68
0
106

Uitgaven reeds besloten
Leefbaarheid wijkprojecten
Activiteitencentra
Uitvoeringskosten inburgering
Bewegwijzering
Brede aanpak voorzieningen
Sociale wijkteams
Jongerencentrum Kaszah
Nieuwbouw De Touwbaan
Actieplan Stadshart
Landschapspark Oosterhout- Teteringen
Onderhoud stadhuis
Investeringen dienstverlening
Loskade Vijf Eiken
Slotjes Midden
Zwembadvoorzieningen
Investeringen TSC
Gymzaal Santrijn/ Hoofseweg
Sportcomplex De Contreie
* incl. saldobestemming jaarrekening 2012
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Jaar
2014
500

Jaar
2015
2.160

Jaar
2016
1.320

> Jaar
2016
-860

320
-1.800
592
800
1.360
2.800
1.388
6.300
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500
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Uitgaven nog te besluiten
Groot onderhoud stadhuis
Sloop brandweerkazerne
Landschapspark Oosterhout- Breda
De Contreie Ecozone
Busstation Leijsenhoek
Totaal
Over gehele periode

2.700

1.500

0

1.600

0
PM

300
595
2.600
15.392
21.612

1.600
1.200
2.000

2.160

2.920

-860

Opvallende posten:
• Van het beginsaldo van € 26,9 miljoen is al een bedrag van € 12,7 miljoen bestemd voor
uitgaven waartoe de gemeenteraad reeds heeft besloten. Grote posten hierin zijn TSC,
sportpark de Contreie, Gymzaal Santrijn, Loskade de Vijf Eiken, Slotjes Midden en de
afboeking van boekwaarde en sloopkosten in verband met nieuwe zwemvoorziening.
Tevens zijn de besluiten van de saldobestemming 2012 hierin verwerkt.
• Slotjes Midden: het bedrag is gebaseerd op de vastgestelde samenwerkingsovereenkomst
en actuele grondexploitatie.
• De investeringen in het kader van de business case dienstverlening is in 2013
voorgefinancierd uit de vrije reserve en in een separate bestemmingsreserve gestort. In
2017 wordt deze terugbetaald, hetgeen leidt tot financiële neutraliteit in 2017.
• De claim van € 35.000 voor jongerencentrum KASZAH is vervallen.
• De claim van € 40.000 voor het actieplan stadshart is vervallen conform het
ombuigingsvoorstel in deze perspectiefnota.
• De claim voor het landschapspark van € 540.000 is conform het ombuigingsvoorstel in de
perspectiefnota verlaagd tot € 100.000.
• Huis voor Amateurs: de gelden die in het verleden voor Schervenheuvel waren
gereserveerd, waren omgezet in een reservering om een impuls te geven aan het nieuwe
beleid omtrent buurthuizen. Deze investering is echter reeds meegenomen in het voorstel
saldobestemming (activiteitencentra) in de jaarrekening 2012. Deze middelen zijn derhalve
niet meer gereserveerd.
2. Verwachte inkomsten vrije reserve
In de perspectiefnota is ook een inschatting gemaakt van de toekomstige inkomsten in de vrije
reserve. Aangezien het hier veelal grondexploitatie betreft, is een hard getal moeilijk aan te geven
en is het bij een aantal projecten beter om in scenario’s te denken. In onderstaande tabel zijn de
cijfers weergegeven zoals deze op basis van de huidige inzichten naar onze mening realistisch zijn.
Goede monitoring is daarop vanzelfsprekend.
De volgende toekomstige inkomsten worden verwacht in de komende jaren. Het onderstaande
beeld geeft een zo goed mogelijke inschatting, waarbij de verwachte inkomsten verder in de
toekomst meer onzekerheid en risico in zich hebben.
Bedrag * € 1.000
Inkomsten
Vlindervallei
Veerseweg
Beneluxweg/kantoorlocatie
Uitbreiding industrieterrein Vijf Eiken
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Jaar
2013

Jaar
2014

Jaar
2015

Jaar
2016

> Jaar
2016

375
0
998
5.000
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Everdenberg Oost
De Contreie
Santrijn
Intergas uitkering 2e tranche escrow
Totaal
Over gehele periode

1.373
27.614

-

2.000
14.000
3.500
1.741
26.241

-

Conclusies:
Totaal wordt het saldo van de inkomsten op dit moment begroot op zo’n € 27,6 miljoen. Dit
in een buitengewoon onzekere markt.
Deze inkomsten zijn grotendeels toe te schrijven aan de grondexploitatie de Contreie.
Positieve resultaten zijn direct gekoppeld aan de verkoop van de woningen en zijn veelal
pas na 2018 te realiseren.
Voordelen voor de vrije reserve in de eerstvolgende jaren is beperkt te noemen.

3. Risicoposten en scenario’s
Het verloop van de vrije reserve is geen statisch geheel, zeker niet in deze tijd. Zoals eerder
aangegeven is het verstandig te denken in scenario’s. Scenario’s die bandbreedten aangeven
waarbinnen de vrije reserve zich kan begeven. Om hier een beeld van te geven zijn de volgende
risicoposten uitgewerkt:

Bedrag * € 1.000
Risicoposten
Risicopost grondexploitaties
Risicopost winstgevendheid de Contreie
Risicopost grondexploitatie Zwaaikom
Risicopost grondexploitatie Santrijn
Totaal
Over gehele periode

Jaar
2013

Jaar
2014

0
10.000

Jaar
2015

0

Jaar
2016

0

> Jaar
2016

0

PM
6.500
PM
3.500
10.000

Voor sommige posten zijn geen bedragen te noemen, maar zijn wel reële risico’s.
Deze posten betreffen risicoposten bovenop risicovoorzieningen die reeds getroffen zijn voor
bijvoorbeeld grondexploitatie Zwaaikom.
Nadere toelichting:
Risicopost grondexploitaties
De totale boekwaarde van de grondexploitatie bedraagt per 1-1-2013 € 61,2 miljoen. Dit betekent
dat er voor dit bedrag geïnvesteerd is in gronden en in gemaakte kosten voor bouw- en
woonrijpmaken, plankosten e.d.
Doelstelling is om de totale investeringen op termijn (minimaal) terug te verdienen. De mate waarin
dat kan is uiteraard afhankelijk van afzetmogelijkheden, renteontwikkelingen e.d. Gezien de huidige
woningbouwmarkt is dit zeker een groot risico.
Om dit risico te ondervangen is er een zogenaamde algemene bedrijfsreserve ingesteld, die per 1-12013 (inclusief saldobestemming 2012) een saldo kende van € 12,5 miljoen. In hoeverre dit saldo
voldoende is, is lastig in te schatten.
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4. Confrontatie beschikbare en benodigde middelen vrije reserve
Wanneer de geactualiseerde kosten, opbrengsten en risico’s binnen de vrije reserve worden afgezet
tegenover elkaar ontstaat het volgende beeld.
Saldo vrije reserve
Stand per 1-1
Toekomstige uitgaven
Toekomstige inkomsten
Risicoposten
Ontwikkeling vrije reserve

Jaar
2013
26.979
-15.392
1.373
0
12.960

Jaar
2014
12.960
-2.000
0
0
10.960

Jaar
2015
10.960
-2.160
0
0
8.800

Jaar
2016
8.800
-2.920
0
0
5.880

> Jaar
2016
5.880
860
26.241
-10.000
22.981

Uit het bovenstaande overzicht blijkt we de komende jaren fors interen op onze vrije reserve en dat
voeding van de reserve geheel afhankelijk is van de ontwikkelingen binnen de Contreie. Voor de
jaren tot en met 2016 is er wel sprake van een evenwicht tussen baten en lasten binnen de vrije
reserve. Hieruit volgt dat zéér terughoudend omgegaan moet worden met het initiëren van nieuwe
investeringen ten laste van de vrije reserve (hiervoor is geen ruimte) en dat kritisch gekeken moet
worden naar de omvang van de investeringen die reeds opgenomen zijn als prognose.
De druk op de vrije reserve wordt dan ook niet verder vergroot door nieuwe projecten toe te
voegen en er wordt blijvend kritisch gekeken naar de omvang van reeds opgenomen
investeringen.

C.

Delegatie uitvoering investeringen

Om investeringen te delegeren aan het College zijn in de programmabegroting de volgende criteria
opgenomen:
• investeringen, die vallen onder vervangingsinvesteringen;
• investeringen passend binnen een vastgesteld beheerplan;
• routinematige investeringen c.q. investeringen die een hoge mate van uitvoerend karakter
hebben.
Uitgezonderd zijn investeringen, waarbij:
• de kaders onvoldoende duidelijk zijn;
• investeringen ten laste van reserves.
Delegatie vindt uiteraard plaats binnen de vooraf bepaalde budgettaire kaders, zijnde de plafonds
per beleidsveld. Bij mogelijke overschrijding ervan, dient de investering alsnog voorgelegd te worden
aan de raad. Verantwoording over de voortgang van de investeringen wordt door het college
afgelegd via de concernrapportages en de jaarrekening.
Uitgangspunt bij dit voorstel voor delegatie is wel delegeren tenzij. Na delegatie van de kredieten
door de Raad aan het college worden individuele kredieten pas beschikbaar gesteld
(begrotingswijziging) na concrete uitwerking van de plannen. Pas hierna kan door de organisatie
gestart worden met de daadwerkelijke uitvoering.
Voorstel:
Voorgesteld wordt om alle investeringen uit de reguliere investeringsplanning (zie bijlage 3) te
delegeren aan het college.
Uiteraard worden alle investeringen ten laste van reserves (met name vrije reserve en reserve
bovenwijkse voorzieningen) NIET gedelegeerd.
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6.13 Reserves en voorzieningen
Eind 2014 bedraagt de stand van de reserves naar verwachting € 121,2 miljoen en van de
voorzieningen € 3 miljoen.
Onderstaand is een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de reserves en voorzieningen in
meerjarig perspectief.
Bedragen * € 1.000

Jaarrekening
2012*

Saldo
31-12-2013

Saldo
31-12-2014

Algemene reserve

5.078

5.078

5.078

Financieringsreserve

36.000

36.000

36.000

Vrije reserve

26.979

14.358

12.645

Algemene bedrijfsreserve GREX

11.469

12.500

12.625

Reserve bovenwijkse voorzieningen

9.997

7.717

5.522

Reserve investeringsprojecten

16.497

30.693

30.861

Bestemmingsreserves

27.736

26.451

18.418

5.754
140.540

4.288
137.086

3.032
124.281

Voorzieningen
Totaal reserves en voorzieningen
* inclusief saldobestemming JR 2012

Conclusie hieruit is dat naar verwachting het saldo van de reserves en voorzieningen geleidelijk een
dalend verloop kent. Daarbinnen is duidelijk dat door investeringen ten laste van de vrije reserve
deze vrije ruimte lager wordt. De reserve investeringsprojecten is in principe geblokkeerde ruimte en
is nodig om toekomstige investeringslasten van reeds uitgevoerde projecten te bekostigen.
De verlaging van de vrije reserve is uiteraard gekoppeld aan de ambitie om de gelden vanuit de vrije
reserve in te zetten voor de stad.
Binnen de algemene reserves wordt onderscheid gemaakt in de volgende reserves:
o Algemene reserves
o Algemene reserve;
o Financieringsreserve;
o Vrije reserve;
o Reserves grondexploitaties
o Algemene bedrijfsreserve;
o Reserve bovenwijkse voorzieningen;
o Reserve investeringsprojecten;
o Bestemmingsreserves;
o Voorzieningen.

Algemene reserve
De doelstelling van de algemene reserve is:
1. Het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten. De benodigde omvang is sterk
afhankelijk van de interne beheersing van de bedrijfsprocessen. Als de planning- en
controlcyclus goed functioneert dan zullen via bijsturing tekorten/overschotten in de
uitvoering van de begroting met behulp van een aanpassingsproces in uiterlijk 2à 3 jaar
weer worden gecorrigeerd.
2. Onvoorzienbare externe ontwikkelingen op te vangen.
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Het minimum niveau van de algemene reserve bedraagt € 5.000.000, conform provinciale richtlijnen.
Iedere 4 jaar (gekoppeld aan de herziening van deze nota) wordt de stand van de algemene reserve
heroverwogen. De algemene reserve is en blijft te allen tijden vrij besteedbaar.
Financieringsreserve
De financieringsreserve heeft als functie te fungeren als intern financieringsmiddel, waardoor de
gevoeligheid van de marktrente sterk wordt gereduceerd. De hiermee bespaarde rente (€ 1,6
miljoen per jaar) komt ten goede aan de exploitatie. De financieringsreserve heeft een omvang van
€ 36 miljoen.
Vrije reserve
De vrije reserve heeft een bestedingsfunctie en is vrij besteedbaar. Voor het verloop van de vrije
reserve in meerjarig perspectief wordt verwezen naar paragraaf 6.13 investeringen. In deze
paragraaf is een beeld gegeven van de toekomstige inkomsten en uitgaven ten gunste c.q. ten laste
van deze reserve.
Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie
De algemene bedrijfsreserve is een algemene reserve binnen de grondexploitaties. Deze is te
vergelijken met de Algemene Reserve op concernniveau. De inzetbaarheid van de algemene
bedrijfsreserve beperkt zich tot zaken die een duidelijk raakvlak hebben met het taakgebied
grondexploitatie. Deze reserve dient als buffer voor het afdekken van mogelijke verliezen en risico’s.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid.
Reserve bovenwijkse voorzieningen
Reserve ten behoeve van al benoemde, nog uit te voeren werkzaamheden in infrastructuur
waarvoor ten laste van de diverse grondexploitaties al een bijdrage is geleverd. Het betreft in veel
gevallen een bovenwijkse voorziening. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de
paragraaf grondbeleid.
Reserve investeringsprojecten
Doel is om jaarlijks de kapitaallasten van gedane investeringen uit de reserve te onttrekken. Het
gaat hierbij alleen om investeringen met economisch nut. Investeringen met maatschappelijk nut
worden, indien bekostigd uit een reserve, meteen afgeboekt.
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn ingesteld voor:
specifieke doelen die door de gemeenteraad zijn bepaald;
het afdekken van kosten voortvloeiende uit redelijkerwijs niet in te schatten (omvangrijke)
financiële risico’s.
de egalisatie van ongewenste schommelingen, indien de besteding niet dusdanig gebonden
is dat de middelen moeten worden teruggegeven als ze niet zijn besteed voor het doel
waarvoor ze zijn geheven.
Negatieve (bestemmings)reserves zijn niet toegestaan.
Voorzieningen
Voorzieningen zijn fondsen voor concrete verplichtingen. Beschikking kan alleen plaatsvinden voor
het doel of risico waarvoor ze zijn ingesteld. Bij voorzieningen gaat het min of meer om onzekere
verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen leiden.

Voor meer informatie over het geraamde verloop van de reserves wordt verwezen naar bijlage 6.
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Afkortingenlijst

Bijlage 1 Kerngegevens
Fysieke structuur

Rekening
2012

Oppervlakte in hectares:
- waarvan stedelijk gebied
- waarvan agrarisch gebied
- waarvan bosgebied
- waarvan binnenwater
Aantal woonobjecten (per 31 december):
- waarvan huurwoningen
- waarvan koopwoningen
- waarvan woonwagens / woonboten
- waarvan recreatiewoningen
- bijzondere woongebouwen
Gemiddelde woningbezetting

3

Omgevingsadressendichtheid

4

Sociale structuur

Begroting
2014

7.309
32%
46%
19%
3%

7.309
32%
46%
19%
3%

7.309
32%
46%
19%
3%

23.322
8.855
14.467
26
561
20

23.335
9.955
13.380
26
562
21

23.650
10.170
13.480
26
562
21

2,30

2,28

2,27

1.368

1.366

1.368

Rekening
2012

Aantal inwoners:
- waarvan 0 t/m 19 jaar
- waarvan 20 t/m 64 jaar
- waarvan 65 jaar en ouder

Begroting
2013

Begroting
2013

Begroting
2014

53.686
12.055
31.402
10.229

53.895
11.920
31.700
10.275

54.350
11.785
31.840
10.725

1.568

1.920

2.000

4,5%

5,5%

5,7%

Aantal uitkeringsgerechtigden
6
- Wet Werk en Bijstand (WWB)
- Aanvullende sociale voorzieningen (IOAW/ IOAZ)
- Wet investeren in Jongeren (WIJ)
- Werkloosheidswet (WW)
- Arbeidsongeschiktheid (WAO/WIA/Wajong/WAZ)

4.192
800
40
964
2.388

4.520
850
50
1.230
2.390

4.650
925
55
1.270
2.400

Minderheden (allochtonen):
7
- waarvan aantal niet westerse allochtonen

9.930
5.200

10.120
5.310

10.370
5.490

Werkloosheid:
- aantal ingeschreven werkzoekenden zonder baan
(nww)
5
- werkloosheidspercentage

3

Het gemiddelde aantal personen per woning (excl. tehuisbevolking).
Het gemiddeld aantal adressen per vierkante kilometer dat een adres heeft binnen een straal van één kilometer. Dit zegt iets
over de stedelijkheid van de gemeente. Op basis hiervan is Oosterhout ingedeeld bij de matig stedelijke gemeenten.
5
Aantal niet-werkende werkzoekenden (ingeschreven bij het UWV werkbedrijf) ten opzichte van de potentiele
beroepsbevolking.
6
Vanaf 1 januari 2010 is de uitvoering van de WWB 65+ een wettelijke taak van de Sociale verzekeringsbank. Deze categorie
is daarom vanaf 2010 niet meer opgenomen in de cijfers..
4
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Sociale structuur

Rekening
2012

Aantal leerlingen onderwijs:
- waarvan op het regulier basisonderwijs
- waarvan op het regulier voortgezet onderwijs
(waarvan woonachtig buiten de gemeente)
- waarvan op het speciaal onderwijs

Financiële structuur
(vetgedrukte bedragen zijn *€ 1.000)
9

Per inwoner
Opbrengst onroerende zaakbelasting
Per inwoner
Riolering en afvalstoffenheffing
Per inwoner
Algemene uitkering gemeentefonds
Per inwoner
Reserves (incl. resultaat) per einde
Per inwoner

9

8.469
4.685
3.450
31%
334

8.410
4.600
3.410
29%
400

8.440
4.555
3.435
28%
450

55.430
46.480

55.570
46.920

55.570
46.920

Rekening
2012

Gewone uitgaven

8

Begroting
2014

8

Klantenpotentieel
- lokaal
- regionaal

7

Begroting
2013

Begroting
2013

Begroting
2014

129.245

127.383

128.499

2.406

2.339

2.364

10.578

10.791

11.007

197

198

202

9.973

11.451

11.324

186

210

208

49.590

48.197

48.376

923

885

890

130.175

117.328

121.249

2.424

2.155

2.230

Allochtonen: betreft allochtonen uit niet-westerse landen; personen die zelf, of waarvan tenminste één van de ouders, is
geboren in Turkije, Afrika, Latijns Amerika (m.u.v. de Nederlandse Antillen en Aruba) of Azië (m.u.v. Japan en Indonesië).
Klantenpotentieel: het aantal potentiële klanten van de woonkernen in de gemeente. Het aantal potentiële lokale klanten van
een woonkern is het aantal klanten dat die kern aantrekt uit alle kernen binnen een straal van 20 kilometer. Voor het
regionaal klantenpotentieel geldt een straal van 60 kilometer. Hoe groter de kern, hoe meer potentiële klanten deze trekt.

Totale uitgaven, gecorrigeerd voor de dubbeltelling vanuit de overheadkosten
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Bijlage 2 Voortgang operatie Stofkam
De volgende ombuigingen zijn per programma opgenomen in de begroting 2014- 2017.
Bedragen * € 1.000
Nr Ombuigingen programma's
Jaar
Jaar
Jaar
Jaar
2014
2015
2016
2017
1 Bestuur/ Gemeenteraad
46
46
46
46
2 Bestuur/ College & Dienstverlening
91
63
42
42
3 Woonomgeving
932
932
932
932
4 Veilig
357
377
379
379
5 Verkeer & Mobiliteit
325
325
325
325
6 Natuur, Milieu & Afval
2.314
2.314
2.314
2.314
7 Bouwen en Wonen
217
422
428
434
8 Werk & Inkomen
383
394
406
406
9 Programmering van de Stad
529
903
1.086
1.086
10 Onderwijs, Jeugd en Voorschool
292
886
932
932
11 Maatschappelijke Zorg
1.013
1.013
1.013
1.013
12 Sport
207
217
217
217
13 Productondersteuning
262
393
572
572
14 Algemene dekkingsmiddelen
868
664
564
564
Totaal programma
7.836
8.949
9.256
9.262
1. Bestuur/ Gemeenteraad
Nr Ombuigingen
Bestuur/ Raad
1 Mogelijke ombuigingen
raad en griffie

2 Budget rekenkamer

Totaal programma

Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
Stand van zaken
2012 2013 2014 2015 2016 2017 ja/nee
16
16
16
16
16
16
ja De fractievoorzitters hebben
besloten om de raadsexcursie
te schrappen (7.750), het
budget voor representatie te
verlagen met 2.910 en het
budget voor raads- en
fractieondersteuning te verlagen
met 5.000.
0
30
30
30
30
30
ja Het budget voor de rekenkamer
is verlaagd tot 34.000 euro.
16

46

46

46

46

46

2. Bestuur/ College & Dienstverlening

Gemeente Oosterhout

Programmabegroting 2013
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Nr Ombuigingen
Bestuur/ College &
Dienstverlening
1 Halveren opleidingsbudget
college
2 Versobering kosten en
verhoging inkomsten
publieksdiensten
3 Terugbrengen kosten
verkiezingen

4 Korting GR’en conform
algemene uitkering
5 Stofkam II
Totaal programma

Gemeente Oosterhout

Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
2012 2013 2014 2015 2016 2017 ja/nee
14

14

14

14

14

14

11

11

11

11

11

11

0

21

49

21

0

0

0

0

0

17
91

17
63

17
42

17
42

0
25

0
46

Programmabegroting 2013

Stand van zaken

ja Is taakstellend verwerkt in de
begroting.
ja Is uitgevoerd en gerealiseerd

ja De ombuigingen zijn wel
gerealiseerd. Per saldo levert
het echter tov de begroting
€5.000 minder op dan in
stofkam is opgenomen. (was
26 wordt 21)
nee Uitwerkingsopdracht voor
160.000 euro m.i.v. 2014.
ja
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3. Woonomgeving
Nr

Ombuigingen
Woonomgeving
1 Toepassen chemische
onkruidbestrijding

Besparing op groot
onderhoud wegen

Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar
2012 2013 2014 2015 2016 2017
0
0
0
0
0

Gereed
Stand van zaken
ja/nee
ja Door de gemeenteraad is
besloten om deze ombuiging
niet door te voeren (oktober
2011).
ja Als gevolg van de besluiten
omtrent de ombuigingen binnen
de openbare ruimte (chemische
onkruidbestrijding en omvormen
groen) is besloten om een
algemene taakstelling in 2012
op te leggen binnen groot
onderhoud wegen. Dit om te
voorkomen dat er een tekort in
2012 zou ontstaan

164

-

-

-

-

-

218

218

218

218

218

218

25

25

25

25

25

25

4 Minder adviezen openbaar
groen
5 Omvormen van groen (van
heesters naar gazon)

12

12

12

12

12

12

0

0

0

0

0

0

6 Verwijderen bloembakken

20

20

20

20

20

20

7 Halveren budgetten
buurtbeheer

50

50

50

50

50

50

212

212

212

212

212

212

0

72

72

72

72

72

10 Klachtenafhandeling
openbare ruimte

0

0

0

0

0

0

11 Verhogen leges
evenementenvergunning

0

0

0

0

0

0

12 Buurtbeheer –
exploitatiebudgetten
verlagen
13 Overschot Centrum+ laten
vervallen

0

0

33

33

33

33

0

0

0

0

0

0

14 Kosten ondersteuning bij
evenementen verlagen
15 Bepperkt omvormen van
groen (van heesters naar
gazon)
16 Groen en afval voor
Amerstreek organiseren of
anders organiseren
17 Velvergunning afschaffen
18 Velegregeling versneld
invoeren
19 Onderhoudsgelden EVZ
Weststad
20 Stofkam II
Totaal programma

0

0

100

100

100

100

ja Heeft geen effect op exploitatie,
maar betekent 40K minder
onttrekken aan vrije reserve
(2014). Verwerkt in begroting
2014.
nee

0

0

100

100

100

100

nee

0

0

pm

pm

pm

pm

nee

0
0

0
0

30
0

30
100

30
100

30
100

nee
nee

0

0

30

30

30

30

nee

0
701

0
609

60
60
60
60
962 1062 1062 1062

nee

2 Onderhoudsniveau
Centrum naar niveau B
3 Eigen lichtontwerpen
openbare verlichting

8 Verlagen
onderhoudsniveau
openbaar groen van B naar
C
9 Verhogen inkomsten
lichtreclames en billboards

Gemeente Oosterhout

Programmabegroting 2013

ja De besparing is verwerkt in de
begroting.
ja Kleine lichtprojecten voor
vervangingsprojecten niet
uitbesteden, maar zelf tekenen.
Dit bespaart € 25.000.
ja Is verwerkt in begroting 2011 en
wordt naar gehandeld.
ja Door de gemeenteraad is
besloten om deze ombuiging
niet door te voeren (oktober
2011).
ja In combinatie te zien met
voorstel over straatmeubilair.
De totale ombuiging van 40.000
wordt gerealiseerd door
weghalen van bloembakken en
banken (minder onderhoud) en
via sponsoring van rotondes.
ja Evaluatie buurtbeheer is
vastgesteld en de korting op het
budget is verwerkt.
ja Door de gemeenteraad is
besloten om deze ombuiging
door te voeren (oktober 2011).
ja Besloten in perspectiefnota
2013. De buitenreclame wordt/
is in 5 delen opnieuw
aanbesteed.
ja Geïmplementeerd via het
groenonderhouds-bestek.
Resultaat is dat voor hetzelfde
budget meer gedaan wordt.
Consequenties voor het PBS
worden meegenomen in de
personele ombuigingsscenarios
voor RBW.
ja Het college heeft n.a.v. de
uitwerking besloten hieraan
geen vervolg te geevn.
nee
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4. Veilig
Nr Ombuigingen
Veilig
1 Geen extra gelden
paraatheid brandweer
2 Herijken aansprakelijkheidsverzekering

Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
Stand van zaken
2012 2013 2014 2015 2016 2017 ja/nee
75
75
75
75
75
75
ja Veilig. Is gerealiseerd via
regionalisering brandweer
13
13
13
13
13
13
ja Ombuiging is verwerkt.

3 Invoeren bestuurlijke
strafbeschikking

0

0

0

0

0

0

4 Extra gelden brandweer in
verdeelmodel
5 Lagere kosten brandweer

0

pm

pm

pm

pm

pm

0

15

0

0

0

0

6 Correctie budget
Jeugdveiligheid
7 Verhogen precariorechten

0

73

73

73

73

73

0

9

22

40

40

40

8 Subsidie bureau Halt

0

0

0

0

0

0

9 Radar
10 RIEC

0
0

0
0

6
0

6
0

6
0

6
0

11 Susteams

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

5
10
2

5
10
4

5
10
6

5
10
6

0
0

0
0

140
11

140
11

140
11

140
11

88

185

357

377

379

379

12 Opruimen hennepafval
13 Buurtbemiddeling
14 Subsidie Keurmerk Veilig
Ondernemen
15 Repressie brandweer
16 Subsidie Bureau
Slachtofferhulp
Totaal programma

ja Financiele effecten beperkt,
gekoppeld aan de inkomsten uit
handhaving.
nee Voorstel richting
veiligheidsregio gedaan.
ja Besloten in perspectiefnota
2013 en verwerkt.
ja Besloten in perspectiefnota
2013 en verwerkt.
ja Betreft het verhogen van
vergoedingen voor gebruik van
gemeentegrond (bouw- en
sloopactiviteiten en terassen)
nee Eruit gehaald in begr. 2014; niet
mogelijk betreft eeen GR.
nee
nee Eruit gehaald in begr. 2014; tbv
extra inzet Bibob.
nee Geschrapt bij behandeling PPN
2014
nee
nee
nee
nee
nee

5. Verkeer & Mobiliteit

Gemeente Oosterhout

Programmabegroting 2013
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Nr Ombuigingen
Verkeer & Mobiliteit
1 Kosten bewegwijzering
verkeer verlagen
2 Halveren areaal
straatmeubilair

3 Lagere kosten fijnmazig
openbaar vervoer
4 Invoeren leges 1e
parkeervergunning

5 Verbeteren exploitatie
fietsenstalling
6 Tarieven leges 1e
parkeervergunning omhoog
7 Stofkam II
Totaal programma

Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
Stand van zaken
2012 2013 2014 2015 2016 2017 ja/nee
25
25
25
25
25
25
ja Is verwerkt in begroting 2011 en
wordt naar gehandeld.
20
20
20
20
20
20
ja In combinatie te zien met
voorstel over straatmeubilair.
De totale ombuiging van 40.000
wordt gerealiseerd door
weghalen van bloembakken en
banken (minder onderhoud) en
via sponsoring van rotondes.
80

80

80

80

80

80

65

65

65

65

65

65

108

108

108

108

108

108

0

0

0

0

0

0

0
298

0
298

27
325

27
325

27
325

27
325

ja Is verwerkt in begroting 2011 en
wordt naar gehandeld.
ja Per 1 januari 2011 is de eerste
bewonersvergunning betaald. In
het totaal aantal uitgegeven
vergunningen is een
verschuiving te zien. De
meeropbrengsten worden als
realistisch beschouwd.
ja Hernieuwde afspraken met !GO
hebben geleid tot deze
besparing.
ja Geen doorvoer in begroting
2014.
nee

6. Natuur, Milieu & Afval

Gemeente Oosterhout

Programmabegroting 2013

208

Nr Ombuigingen
Natuur, Milieu & Afval
1 Kosten van kwijtschelding
ten laste van
afvalstoffenheffing
2 Aanpassing
inzamelingsbeleid afval
3 Uitsplitsing GFT afval

4 Verbeteren efficiency
composteerinrichting

5 Afval omzetten naar
biomassa

Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
Stand van zaken
2012 2013 2014 2015 2016 2017 ja/nee
279 279 279 279 279 279
ja Gerealiseerd via begroting
2011, bevestigen via nota
heffingen.
0
0
0
0
0
0
nee Gezien invoering Diftar is deze
ombuiging uit de begroting 2012
gehaald.
0 160 160 160 160
nee Pas na de implementatie van
Diftar zal dit onderzoek
uitgevoerd gaan worden. Dit zal
starten in 2014.
40
40
40
40
40
40
ja De incidentele inhuur van
machines is omgezet in een
structurele inhuur. Via de
Europese aanbesteding is de
inhuur van machines een stuk
voordeliger geworden. De
besparing is € 40.000 per jaar.
19

19

19

19

19

19

8

8

8

8

8

8

325

334

334

334

334

334

15

15

15

15

15

15

170

170

170

170

170

170

10 Toerekenen veegkosten en
kosten onderhoud sloten
aan rioolheffing
11 Kostenbesparingen
invoering diftar

250

270

270

270

270

270

12 Onderzoek naar
uitbesteden afvalinzameling
(incl. milieustraat)

0

0

pm

pm

pm

pm

nee Zie bovenstaande.

13 Composteerinrichting biomassa produceren
14 Gemeentelijke windmolens

0

0

pm

pm

pm

pm

nee

0

0

pm

pm

pm

pm

nee

0

0

0

0

0

0

6 Verwerken hout uit
projecten
7 Verlengen
afschrijvingstermijn riolering
8 Inspectiecyclus riolering
naar 15 jaar
9 Kosten van kwijtschelding
ten laste van rioolheffing

15 Kwijtschelding beperken tot
vastrecht
16 Stofkam II
Totaal programma

Gemeente Oosterhout

1004 1004 1004 1004 1004

0
0
15
15
15
15
1106 2139 2314 2314 2314 2314

Programmabegroting 2013

ja De overflow van groenafval
wordt momenteel al als
biomassa afgevoerd.
ja Dit is in 2011 ingevoerd en
heeft €7.500 opgeleverd.
ja Is administratief verwerkt in
2010.
ja Wordt in praktijk toegepast.
ja Gerealiseerd via begroting 2011
en bekrachtigd via raadsnota
heffingen.
ja Gerealiseerd via begroting 2011
en bekrachtigd via raadsnota
heffingen.
ja Op 18 oktober 2011 is door de
raad besloten de
tariefdifferentiatie in te voeren.
Na invoering van diftar zal in
2013 het onderzoek
plaatsvinden naar uitbesteding.

nee Begr. 2014 eruit gehaald als
gevolg van aanpassing
vastrechttarieven.
nee
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7. Bouwen en Wonen
Nr Ombuigingen
Bouwen en Wonen
1 Invoeren welstandsvrij
bouwen

Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
Stand van zaken
2012 2013 2014 2015 2016 2017 ja/nee
5
5
5
5
5
5
nee In operatie stofkam is er een
bezuiniging in het kader van
welstandsvrij bouwen
opgenomen ter hoogte van €
106.000. Deze ombuiging wordt
conform voorstel voor € 5.000
gerealiseerd.
2 Verlagen budget
0
20
20
20
20
20
ja Uitvoering actualisatie volgens
actualisering
planning, dus in 2013 nog
bestemmingsplannen
steeds haalbaar.
3 Opheffen woonfonds
ja De reserve is in 2011
opgeheven en de helft is
verrekend met Thuisvester.
4 Stoppen met gemeentelijke
50
50
50
50
50
50
ja Is geëffectueerd na intrekking
monumentensubsidie
monumentenverordening

5 Budgetten
monumentenzorg
aanpassen
6 Kostendekkendheid
bouwleges
7 Bouwleges
8 Precariobelasting
9 Landschapspark

27

27

27

27

27

27

0

100

100

100

100

100

0

0

0

200

200

200

0

0

5

11

17

17

ja Is geëffectueerd

ja Besloten in de perspectiefnota
2013.
nee Invoering m.i.v. 2015 i.p.v.
2014.
nee
nee Geen gevolgen voor exploitatie

10 De Contreie

nee Geen gevolgen voor exploitatie

11 Versneld afstoten gronden

nee Geen gevolgen voor exploitatie

12 Stofkam II
Totaal programma

0
82

0
202

15
222

15
428

15
434

15
434

nee

8. Werk & Inkomen

Gemeente Oosterhout

Programmabegroting 2013
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Nr Ombuigingen
Werk & Inkomen
1 Stoppen parkmanagement
2 Verlagen budget toerisme
3 Opheffen erfdienstbaarheid
stamlijn De Vijf Eiken

Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
Stand van zaken
2012 2013 2014 2015 2016 2017 ja/nee
15
15
15
15
15
15
ja is geeffectueerd
6

6

6
2

6

6

6

4 Aanpassen algemene
budgetten sociale
zekerheid

41

41

41

41

41

41

5 Afschaffen regeling
chronisch zieken en
gehandicapten
6 Woonkostensubsidie
stopzetten en afbouwen

75

75

75

75

75

75

0

0

28

28

28

28

7 Taakstellende korting op
minimabeleid/ bijzondere
bijstand
8 Aanbesteding
schuldhulpverlening

0

90

90

90

90

90

0

100

100

100

100

100

10 Verhogen drempelbedrag
bijzondere bijstand

0

0

0

0

0

0

11 Aanscherpen eisen
langdurigheidstoeslag

0

0

0

0

0

0

12 Subsidie VVV / UITpunt
verlagen
13 Inzet bijstandsgerechtigden

0

0

15

28

40

40

nee

0

0

pm

pm

pm

pm

nee

0
137

0
327

11
383

11
394

11
406

11
406

nee

9 Geen bijzondere bijstand in
medische kosten

14 Stofkam II
Totaal programma

Gemeente Oosterhout
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ja is geeffectueerd
ja voorstel opheffing aan
wederpartij gestuurd, notariéle
afwikkeling in 2011 verwacht,
realisatie vanaf 2012
ja diverse budgetten, min of meer
scherpe actualisaties,
verwachting is dat dit wordt
gerealiseerd
ja reeds afgeschaft en hiermee is
de ombuiging gerealiseerd
ja de afbouwregeling is ingegaan,
exactere bedragen zijn nog niet
te geven.
ja Besloten in perspectiefnota
2013
ja Besloten in perspectiefnota
2013. Na aabesteding is dit
voordeel ontstaan.
ja Staat in het beleidsplan 2011.
15 februari 2011 in de Raad
vastgesteld. De bijzonder
bijstand voor medische kosten
is afgeschaft. Er is geen
noodzaak om de dekking van
de Collectieve Zorgverzekering
voor Minima (CZM) uit te
breiden, omdat de huidige
voorziening toereikend en
passend is. Jaarlijks wordt
onderzocht hoe de CZM
geoptimaliseerd kan worden.
Afhankelijk van de
consequentie voor de premie,
wordt de verzekering voor 2012
uitgebreid met een aantal eigen
bijdrages in het kader van de
Wmo en AWBZ.
ja Voorstel uit PPN 2014 niet
overgenomen in begroting 2014
ja Voorstel uit PPN 2014 niet
overgenomen in begroting 2014
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9. Programmering van de Stad
Nr Ombuigingen
Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
Stand van zaken
Programmering van de
2012 2013 2014 2015 2016 2017 ja/nee
Stad
1 Lagere kosten onderhoud
5
5
5
5
5
5
ja Is gerealiseerd
kunstwerken
2 Verkopen Slotje Brakestein
0 146 146 146 146 146
nee Het Slotje is in de markt gezet.
3 Ombuigingen
bibliotheekvoorziening 2012

110

110

110

110

110

110

190

190

190

0

0

0

0

10

10

10

10

10

0
0
0

0
0
0

pm
70
70

180
70
70

360
70
70

360
70
70

0
0
0
115

0
0
0
271

10
75
33
529

10
10
10
75
75
75
37
40
40
903 1086 1086

4 Omvormen filialen
Dommelbergen en
Oosterheide

5 Samenvoegen Uitpunt met
VVV
6 Lagere kosten exploitatie
Outflow
7 Subsidie H19
8 Outflow - directe kosten
9 Outflow - pand en
personeel
10 Subsidiering cultuurprijs
11 Theater de Bussel
12 Stofkam II
Totaal programma

Gemeente Oosterhout
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ja Theek 5 heeft in 2012 reeds
eigen voorstellen gedaan ter
hoogte van € 110.000.
nee De taakstelling op de
bibliotheekvoorziening is
uitgesteld tot 2015 en
vastgesteld op 300.000 per jaar.
Termijn is gekoppeld aan de
ontwikkeling in het
Santrijngebied. E.e.a. conform
taadsbesluit in januari 2012.
ja Zie programma 8
ja Omvormen Outflow tot een
mediahuis.
nee
nee
nee
nee
nee
nee

212

10. Onderwijs, Jeugd en Voorschool
Nr Ombuigingen
Onderwijs, Jeugd en
Voorschool
1 Leerlingenvervoer
aanpassen
afstandscriterium

Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
2012 2013 2014 2015 2016 2017 ja/nee
74

74

74

74

74

74

2 Verlagen
investeringsbedrag
onderwijshuisvesting
3 Sluiten jongerencentrum
De Wieken

70

69

67

65

65

65

12

12

12

12

12

12

4 Lagere kosten
onderwijsachterstanden
beleid
5 Lagere kosten
onderwijsbegeleiding

0

0

0

130

130

130

0

0

0

135

135

135

0

60

60

60

60

60

0
0

0
0

24
0

48
34

73
34

73
34

0
0

0
0

20
0

40
253

61
253

61
253

0
156

0
215

35
292

35
886

35
932

35
932

6 Lagere kosten
onderwijshuisvesting
7 Subsidie brede scholen
8 Schoolmaatschappelijk
werk
9 Diverse subsidies
10 Voorschool

11 Stofkam II
Totaal programma

Stand van zaken

ja In april 2011 heeft de Raad de
verordening aangepast.
Hiermee wordt een voordeel
gerealiseerd van €74.000 vanaf
het jaar 2012.
ja Voordeel gerealiseerd via
vaststelling IHP
ja Is gerealiseerd. Bedrag van
11.900 voor de Wieken is uit
OPC surplus welzijn gehaald
nee Taakstellende korting vanaf
2015 als gevolg van de hogere
kosten dan de rijksbijdrage.
nee Taakstellende korting vanaf
2015 als gevolg van de hogere
kosten dan de rijksbijdrage.
ja Gelden worden op dit moment
niet concreet besteed.
nee
nee
nee
nee Lager bedrag dan PPN i.v.m.
voorstel voorschool in
kerkdorpen.
nee

11. Maatschappelijke Zorg

Gemeente Oosterhout

Programmabegroting 2013
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Nr Ombuigingen
Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
Stand van zaken
Maatschappelijke Zorg
2012 2013 2014 2015 2016 2017 ja/nee
1 Geen extra gemeentelijke
83
83
83
83
83
83
ja Is geëffectueerd
bijdrage volwasseneducatie
2 Taakstellende korting
WMO budgetten
3 Besparing op medische
adviezen WMO
4 Kosten gemeentelijke
uitvaart maximaliseren
5 Kosten administratieve
ondersteuning SBO
doorrekenen in grafrechten

80

80

80

80

80

80

5

5

5

5

5

5

0

0

0

0

0

0

138

184

184

184

184

184

7 Lagere kosten schoonmaak
Accent noord

0

29

29

29

29

29

8 Stoppen Oosterhoutpas

0

78

52

52

52

52

9 Ombuigingen individuele
voorzieningen WMO

0

400

400

400

400

400

10 Besparing kosten op
collectieve voorzieningen
WMO

0

100

100

100

100

100

0

41

41

41

41

41

0

0

24

24

24

24

6 Onderzoek
maatschappelijke functie
buurthuizen en spreiding
ervan

11 Lagere kosten informele
zorg WMO
12 Stopzetten activiteiten
vanuit Programma
samenleving
13 Sociale wijkteams
14 OPC Surplus welzijn
15 Stofkam II
Totaal programma

Gemeente Oosterhout

0
0
0
0
0
0
0
0
0 pm pm pm
0
0
15
15
15
15
306 1000 1013 1013 1013 1013

Programmabegroting 2013

ja Dit bedrag is in 2011 gelijk
verdeeld over de individuele en
collectieve voorzieningen.
ja Is gerealiseerd.
ja indien het voorvalt wordt dit
toegepast.
ja Ombuiging teruggedraaid in
afwachting van nader vast te
stellen randvoorwaarden.
ja Verenigingsondersteuning is
afgerond. Activiteitencentra
gaan open per 1 april 2012.
Voor 2012 is een besparing van
€ 138.000 gerealiseerd, voor
2013 en verder jaarlijks een
besparing van € 184.000. Bij
herbestemming van de huidige
locaties moet eenmalig
rekening worden gehouden met
de afschrijving van de
boekwaarde.
ja Aanvullende bezuiniging op
schoonmaak
ja De algemene subsidie voor de
pas wordt beeindigd.
ja Deze ombuigingen bestaan uit:
opzetten alfacheque, anders
organiseren van hulp in
huishouden, opzetten
scootmobielpool, herindiceren
cliënten met financiële
tegemoetkoming voor gebruik
eigen auto, eigen bijdrage voor
scootmobielen, rolstoelpool
voortzetten en uitbreiden.
ja Betreft diverse ombuigingen
door zaken slim aan elkaar te
verbinden of anders in te
richten.
ja Besloten in de perspectiefnota
2013
ja Budget "Samen voor
Oosterhout" wordt per 2014
stopgezet.
nee
nee
nee
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12. Sport
Nr Ombuigingen
Sport
1 Andere bemesting
sportvelden
2 Sluiten van zwembad de
Blikken, inclusief
overkapping recreatieoord
de Warande

Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
Stand van zaken
2012 2013 2014 2015 2016 2017 ja/nee
10
10
10
10
10
10
ja Bij de inkoop van meststoffen is
hier rekening meegehouden
ja Raadsnota hierover in 2e
kwartaal 2011 in de raad. Ten
opzichte van de begroting zal dit
geen besparing betekenen.

3 Verbeteren exploitatie
zwembaden

154

154

154

154

154

154

4 Beperken sportstimuleringsbudgetten
5 Sportaccommodaties:
commerciele verhuur

0

22

22

22

22

22

0

0

16

16

16

16

0
0
0
164

0
0
0
186

5
0
0
207

5
0
10
217

5
0
10
217

5
pm
10
217

6 Subsidie sportgala
7 Privatisering sportbedrijf
8 Stofkam II
Totaal programma

Gemeente Oosterhout
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ja 2e kwartaal in de raad. Deze
ombuiging hebben geen gevolg
voor de begroting. Er
zijn/worden o.a. de volgende
maatregelen genomen om de
overschrijding van de exploitatie
te verkleinen, die zowel qua
uitgaven als inkomsten.
ja Korting op het structurele
budget van OiB.
nee Onderzoek naar de
verhuurprijzen in de
binnensport.
nee
nee
nee
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13. Productondersteuning
Nr Ombuigingen
Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
Stand van zaken
Productondersteuning
2012 2013 2014 2015 2016 2017 ja/nee
1 Aanpassen budgetten GEO
10
10
10
10
10
10
ja Is verwerkt in begroting 2011 en
informatie
wordt naar gehandeld.
2 Leges voor
30
30
30
30
30
30
ja De verordening hiervoor is eind
leidingvergunningen
2011 aangepast. Per 2012
worden leges geheven.
3 Afschaffen kerstpakketten
15
15
15
15
15
15
ja afgerond
4 Verlagen opleidingsbudget
78
ja Op basis van voorstel effecten
personeel
septembercirculaire 2011
5 Besparingen facility

nee Binnen het facilitaire werkveld
worden verschillende
onderdelen onderzocht op
besparingsmogelijkheden
(catering/ telefonie/ restaurant/
repro/ mobiele telefonie).

6 Gemeentelijk vastgoed

ja Voorstel vastgesteld over de
scheiding van rollen binnen het
vastgoed, inzichtelijk maken
van alle gebouwkosten en het
invoeren van een
kostprijsdekkende huur. Levert
geen directie bezuiniging op.

7 Lagere storting FPU fonds

0

0

67

146

146

146

8 Equalit naar pand
Ridderstraat
9 Brandweerkazerne
Slotjesveld slopen
10 Abonnementen nalopen
11 Vleugel stadhuis verhuren
12 LEAN op hele organisatie
toepassen
13 Subsidie PV Omega
stopzetten
14 Catering kostendekkend
maken
15 Voorlichtingsblad stoppen;
alleen nog digitaal

0

0

0

0

145

145

0

0

0

10

10

10

nee

0
0
0

0
0
0

5
pm
pm

5
pm
pm

5
pm
pm

5
pm
pm

nee
nee
nee

0

0

20

24

28

28

nee

0

0

70

100

130

130

nee

0

0

0

8

8

8

0

0

pm

pm

pm

pm

nee

0
0

0
0

pm
pm

pm
pm

pm
pm

pm
pm

nee
nee

0

0

0

pm

pm

pm

nee

0
45
45
45
45
55 262 393 572 572

nee

16 Verduurzamen
gemeentelijke panden
17 Vastgoed afstoten
18 Sluiting gemeentehuis op
dalmomenten
19 Besparing op
bedrijfsvoeringskosten
20 Stofkam II
Totaal programma

Gemeente Oosterhout

0
133
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ja Besloten in de perspectiefnota
2013
nee

nee Dooorvoeren m.i.v. 2015 i.p.v.
2014. Eén pagina behouden.
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14. Algemene dekkingsmiddelen
Nr Ombuigingen
Algemene
dekkingsmiddelen
1 Rentevoordelen
investeringen

Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Gereed
2012 2013 2014 2015 2016 2017 ja/nee
450

2 Afboeken stelpost
ombuiging subsidies
3 Aanpassing rentebeleid

100

Gemeente Oosterhout

0

0

0

0

0

0

0

300

300

300

300

ja Extra rentevoordelen worden
niet meer meegenomen als
bezuingingsvoordeel. Dit om
e.e.a. zuiver te houden.
ja Besloten in de perspectiefnota
2013
ja Op basis van de perspectiefnota 2013 besloten om alleen in
2013 geen rente toe te voegen
aan reserves. Voor de jaren
erna wordt later bepaald hoe
hiermee om te gaan.
nee

200
435

200
335

200
235

200
235

nee
nee

-67 -171 -171 -171
675

4 Samenwerking belastingen/
basisregistraties
5 Reguliere OZB-verhoging
6 Stelpost ombuiging
verlagen
Totaal programma

0

0
0
450

0
0
775

Stand van zaken

868

664

564

564
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Bijlage 3 Personeelsterkte en – lasten 2014
Bedragen * € 1.000
Afdeling

Aantal
Formatieplaatsen

Salarissen en
sociale lasten

Service en ondersteuning

72,3

4.130

Stedelijke ontwikkeling

35,2

2.451

Directie

11,0

1.181

Informatie Service Centrum

100,1

5.857

Realisatie en beheer woonomgeving

105,2

5.408

Bestuur, control en advies

16,1

1.202

Sport, cultuur en welzijn

44,7

2.339

4,9

364

Veilig
Raadsgriffie
Totaal

3,5

296

393,1

23.228

.
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Bijlage 4 Overzicht geprioriteerde investeringen
2014
Beleidsterrein / Omschrijving project
TOTAAL OPENBARE RUIMTE

Totaal
Delegatie ja/nee
2.375.350

Vrachelsedijk

Oostpolderweg West

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Het Goorke

Ja

Varvanging en vernieuwing van OV in de stad (meerpercelenbestek)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Fagelstraat (Slotjes Midden)
Hildebrandlaan
Lijndonk renovatie en reconstructie
Spaandonk
Ockenburg
Rubenshof (Schildersbuurt)
Hoofdwegenstructuur
Weststadweg (rotonde bromtol)
Oostpolderweg West
Provinciale subsidie verkeersveiligheid
Wegen bosgebied Dorst (Hoevestraat)
Wilhelminakanaal-Zuid concentratie zwembaden
Het Goorke
VRI Kruispunt Strijenstraat - Prins Frederikstraat
VRI Wilhelminalaan (kruispunt Trommelen)
Wilhelminakanaal Noord fietspad onder Tilburgsebrug
Burgemeester Huijbregts Schiedonlaan
HOV bushaltes Beneluxweg en Europaweg

Parkeerterrein Zuiderhout
Programma OVL: Oosterheide
Programma OVL: Den Hout
Programma OVL: Sterrenbuurt
Programma OVL: Leijsenakkers
Programma OVL: Dammenbuurt
Weststad (Koopvaardijweg)
Hoofseweg Zuid
Reconstructies groen na afloop van JOR-projecten
Prog. Grootschalige groenvervangingen
Burg. Elkhuizenlaan
Prof. Beelhoek
Hoofseweg tunnelbak
Parkeerterrein Zuiderhout
Ockenburg

TOTAAL SPORT

450.000

Recreatieoord de Warande: vervangen tegels diepbasin

Gemeente Oosterhout
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Beleidsterrein / Omschrijving project

Totaal
Delegatie ja/nee

TOTAAL INFORMATISERING

360.000

Projecten informatieplan

Ja

Modernisering GBA

Ja

TOTAAL ACCOMODATIEBEHEER

271.700

Wijkcentrum de Bunthoef: renoveren elektra
Oostquartier: vervangen liftbesturing
H.Hartfacade: renovatie
Molen Den Hout: vervangen voegwerk

Ja
Ja
Ja
Ja

TOTAAL TRACTIE

546.750

Beladingssysteem (res)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Vuilnisauto
Oplegger 2 assig
Maaimachine
Calamiteitenwagen
Maaimachine
Vrachtauto

TOTAAL INCIDENTELE INVESTERINGEN
Aanschaf stroomkasten ikv markten
Aanschaf extra parkeerautomaten tbv vergunninghoudersgebieden
(fiscaliseren)
Aanschaf dynamisch parkeerverwijssysteem
Investeringskrediet t.b.v. bestek omvormen groen naar gazon

182.000
Ja
Ja

Digitalisering milieuvergunningen vanaf 1980

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Aanschaf en kosten 10 AED`s

Ja

E-portaal website
Digitallisering bouwvergunningen 1990-2010

TOTAAL AFVALVERWIJDERING

67.000

Vervanging containers
TOTAAL RIOLERING

Ja
4.292.000

Rioolvervanging

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Programma rioolrelining
Rioolreparaties
Programma pompen en gemalen
Persleiding Oosterheide-RWZI (langs A27)
Lage Molenpolderweg
Rubenshof
Hildebrandlaan:
Molenstraat
Herontwikkeling Dija-terrein
Park Slotjesveld
Hoofseweg
Wilhelminakanaal Zuid
Harmoniestraat

TOTAAL IHP

25.000

Verhuizing De Wissel
Activering apparaatskosten

Gemeente Oosterhout

Ja
750.000
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Beleidsterrein / Omschrijving project
TOTAAL

Gemeente Oosterhout

Totaal
Delegatie ja/nee
9.319.800
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Bijlage 5 Staat van incidentele baten en lasten
De volgende incidentele lasten zijn opgenomen binnen de begroting 2014 (en meerjarig perspectief)
Exploitatie

2014

2015

2016

2017

Totaal

5.967
2.015
3.952

3.675
1.109
2.566

4.896
1.000
3.896

5.050
1.000
4.050

Storting in reserves

3.781

3.839

3.962

3.924

Onttrekking aan reserves

4.333

3.191

3.664

3.556

Saldo

3.400

3.214

4.194

4.418

Incidentele lasten
Incidentele baten

De volgende incidentele baten zijn opgenomen binnen de begroting 2014 (en meerjarig perspectief):
Begroting
2014

Incidentele lasten
Bestuur/ College & Dienstverlening
- kosten business case dienstverlening
- Kosten verkiezingen
- Programmamanager voorzieningen
Woonomgeving
- investeringskosten uit reserve
Veilig
- investeringskosten uit reserve
Verkeer & Mobiliteit
- investeringskosten uit reserve
Werk & Inkomen
- hogere kosten WWB
- Subsidie VVV
- programmakosten SEZ
Programmering van de Stad
- Ombuiging bibliotheek
- Outputcontract H19
- Lagere inkomsten de Bussel
- investeringskosten uit reserve
Onderwijs, Jeugd & Voorschool
- onderwijsachterstandenbeleid
- onderwijsbegeleiding
- Brede school
- Schoolmaatschappelijk werk
- Voorschool
- Invoeringskosten jeugdzorg
- investeringskosten uit reserve
Maatschappelijke Zorg
- Transitie AWBZ
Sport
- zwembaden
- investeringskosten uit reserve

Gemeente Oosterhout

Begroting
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

360
95
80

57

355

349

343

337

102

116

112

108

39
12

594

686

1.324

1.296

317

311

306

1.254

1.225

1.194

25
24

95

268
360

180

352

361

83
135
49
81
253
22
323

25

109

1.151
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Productondersteuning
- Arbo
- investeringskosten uit reserve
- storting in FPU fonds
Algemene dekkingsmiddelen
- stelpost tegenvallers ombuigingen
- post onvoorzien
- storting in reserve boekwaarde panden
Totaal
Incidentele baten
Bouwen en Wonen
- Baten bouwvergunningen
Programmering van de Stad
- Huurinkomsten bibliotheek
- Inkomsten Bussel
Sport
- inkomsten zwembaden
Algemene dekkingsmiddelen
- onderuitputting kapitaallasten
- rentevoordeel
Totaal

30
1.193
76
171
270
500
6.467
Begroting
2014

324

246

237

371
270

471
270

521
270

3.675

4.896

5.050

Begroting
2016

Begroting
2017

350
650
1.000

350
650
1.000

Begroting
2015

200
168
120

109

277
350
900
2.015

350
650
1.109

Een belangrijke eis voor materieel evenwicht in de begroting is dat structurele lasten zijn afgedekt
door structurele baten in de begroting. Incidentele lasten mogen worden gedekt door incidentele
baten, waaronder onttrekking aan reserves. Het onderscheid tussen incidenteel en structureel is niet
altijd even scherp te trekken. Uit de toelichting op artikel 19 BBV blijkt dat lasten en baten als
incidenteel worden aangemerkt als deze zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.
Zoals blijkt uit bovenstaand overzicht zijn de incidentele lasten van deze begroting groter dan de
incidentele baten; oftewel de begroting bevat meer structurele baten dan structurele lasten.
In de bovenstaande staat is geen rekening gehouden met investeringen die direct gefinancierd
worden uit reserves. Voor het effect is dit namelijk neutraal.
Ook is geen rekening gehouden met uitgaven en inkomsten in het kader van de heffingen en binnen
de grondexploitatie. Winstnemingen worden vooraf niet begroot, maar vloeien via de jaarrekening
ten gunste van de vrije reserve.
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Bijlage 6 Overzicht Reserves en voorzieningen
2013
Overzicht reserves en voorzieningen

STAND
PER
1-1-2013

Resultaat
2012

Rentebijschr

2014

Vermeerderingen

Verminderingen

STAND
PER
1-1-2014

Resultaat
2013

Rentebijschr

Vermeerderingen

Verminderingen

STAND
PER
1-1-2015

ALGEMENE RESERVES (06110)

algemene reserve (bufferfunctie)
financieringsreserve (inkomensfuncties)
vrije reserve

5.077.649
36.000.000
25.580.650

0

0

0

1.373.000 13.994.000

5.077.649
36.000.000
14.357.650

101.553

1.398.000

0

0

0

0

287.153

0

2.000.000

5.179.202
36.000.000
12.644.803

totaal algemene reserves

66.658.299

1.398.000

0

1.373.000 13.994.000

55.435.299

0

388.706

0

2.000.000

53.824.004

algemene bedrijfsreserve
Reserve bovenwijkse voorzieningen

11.469.125
9.997.439

1.031.000

0
0

500.000
120.000

500.000
2.400.000

12.500.125
7.717.439

250.002
154.349

0
150.000

125.000
2.500.000

12.625.127
5.521.788

Reserves grondexploitatie

21.466.564

1.031.000

0

620.000

2.900.000

20.217.564

404.351

150.000

2.625.000

18.146.915

742.367 15.886.000
0
0
14.883
0
0
0
0
0
0
569.524
0
0
0
0
0
125.000
0
0
0
0
0
0
0
115.048
0
0
0
0
0
0
757.250 16.695.572

2.432.482
0
0
75.000
27.675
0
31.551
768.000
0
916.412
290.500
0
0
0
0
0
4.541.620

30.692.927
-494
1.503.145
168.183
44.139
1.262.524
0
18.266.414
275.376
297.501
302.982
2.033.400
245.048
190.000
825.000
1.038.000
57.144.145

1.381.182
-10
30.063
3.364
883
25.250
0
365.328
5.508
5.950
6.060
40.668
4.901
3.800
16.500
20.760
0 1.910.206

1.700.000 2.913.608
0
0
0
0
0
84.643
0
13.900
414.448
0
0
0
0 9.268.000
75.000
0
588.555
642.960
0
153.000
0
0
22.431
0
0
0
0
0
500.000
0
3.300.434 13.076.111

30.860.501
-504
1.533.208
86.904
31.121
1.702.222
0
9.363.743
355.884
249.046
156.041
2.074.068
272.380
193.800
841.500
1.558.760
49.278.674

reserves grondexploitatie (06130)

overige bestemmingsreserves (06120)

bestemmingsreserve investeringsprojecten (bestedingsfunctie)
16.497.042
bestemmingsreserve BTW-compensatie
-494
bestemmingsreserve SSC
1.488.263
bestemmingsreserve doorontwikkeling
243.183
Bestemmingsreserve Buiten Spelen
71.814
Bestemmingsreserve parkeerfonds
693.000
Bestemmingsreserve combifuncties
31.551
Bestemmingsreserve Santrijngebied
19.034.414
Bestemmingsreserve Groenfonds
150.376
Bestemmingsreserve dienstverlening
1.213.913
Bestemmingsreserve IZA-gelden
593.482
Bestemmingsreserve 10% regeling WWB
2.033.400
Bestemmingsreserve Transitie Jeugdzorg
0
130.000
Bestemmingsreserve Transitie AWB
0
190.000
Bestemmingsreserve Intergas
0
825.000
Bestemmingsreserve boekwaarde panden verlagen
0
1.038.000
42.049.943
2.183.000
totaal overige bestemmingsreserves
VOORZIENINGEN
Eigen middelen

voorziening FPU
4.531
voorziening salarisvergoedingen in geval van non-activiteit
820.012
voorziening leeftijdsbewust personeelsbeleid
95.694
Voorziening 10% regeling WWB
0

ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR

146.392
0
0
0

132.061
321.485
0
0

18.862
498.527
95.694
0

ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR

76.392
0
0
0

69.595
127.505
95.694
0

25.659
371.022
0
0

ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR

0
0
0
0
0
96.671
116.167
0

300.000
760.494
0
4.000
200.000
106.044
0
0

1.291.426
321.409
1.200.000
49.778
387.649
164.895
232.334
28.260

ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR

0
0
0
0
0
0
0
0

0
608.191
0
16.592
387.649
0
0
28.260

1.291.426
-286.782
1.200.000
33.186
0
164.895
232.334
0

0

359.230

1.824.084

4.288.835

0

76.392

1.333.486

3.031.741

757.250 19.047.802 23.259.704

137.085.843

3.526.826 19.034.597

124.281.335

Middelen derden

voorziening exploitatie reiniging
1.591.426
voorziening exploitatie riolering
1.081.903
voorziening exploitatie riolering NW
1.200.000
voorziening marktplaats cultuureducatie
53.778
voorziening ISV periode 2005-2009
587.649
voorziening LMC/RMC
174.268
voorziening intensivering stedelijke vernieuwing geluid
116.167
voorziening zonebeheer industrielawaai N.B.
28.260
Voorzieningen

TOTAAL

Gemeente Oosterhout

5.753.689

0

135.928.495

4.612.000
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2015
Overzicht reserves en voorzieningen

Resultaat
2014

Rentebijschr

2016

Vermeerderingen

Verminderingen

STAND
PER
1-1-2016

Resultaat
2015

Rentebijschr

Vermeerderingen

Verminderingen

STAND
PER
1-1-2017

NR ALGEMENE RESERVES (06110)
1
2
3

algemene reserve (bufferfunctie)
financieringsreserve (inkomensfuncties)
vrije reserve

103.584

0

0

0

252.896

0

2.160.000

5.282.786
36.000.000
10.737.699

105.656

0

0

214.754

0

2.920.000

5.388.442
36.000.000
8.032.453

totaal algemene reserves

0

356.480

0

2.160.000

52.020.485

0

320.410

0

2.920.000

49.420.894

algemene bedrijfsreserve
Reserve bovenwijkse voorzieningen

0
0

0
150.000

125.000
0

12.500.127
5.671.788

250.003
113.436

0
150.000

125.000
0

12.625.130
5.935.224

Reserves grondexploitatie

0

150.000

125.000

18.171.915

363.438

150.000

125.000

18.560.354

bestemmingsreserve investeringsprojecten (bestedingsfunctie)
1.388.723
bestemmingsreserve BTW-compensatie
-10
bestemmingsreserve SSC
30.664
bestemmingsreserve doorontwikkeling
1.738
Bestemmingsreserve Buiten Spelen
622
Bestemmingsreserve parkeerfonds
34.044
Bestemmingsreserve combifuncties
0
Bestemmingsreserve Santrijngebied
187.275
Bestemmingsreserve Groenfonds
7.118
Bestemmingsreserve dienstverlening
4.981
Bestemmingsreserve IZA-gelden
3.121
Bestemmingsreserve 10% regeling WWB
41.481
Bestemmingsreserve Transitie Jeugdzorg
5.448
Bestemmingsreserve Transitie AWB
3.876
Bestemmingsreserve Intergas
16.830
Bestemmingsreserve boekwaarde panden verlagen
31.175
totaal overige bestemmingsreserves
0
1.757.086

1.620.000
0
0
0
18.500
443.912
0
0
75.000
845.109
0
41.481
0
0
0
0
3.044.002

2.151.268
0
0
0
0
0
0
7.000.000
0
330.840
43.000
0
0
0
0
0
9.525.108

31.717.955
-514
1.563.872
88.642
50.244
2.180.179
0
2.551.018
438.001
768.296
116.162
2.157.031
277.828
197.676
858.330
1.589.935
44.554.654

1.427.308
-10
31.277
1.773
1.005
43.604
0
51.020
8.760
15.366
2.323
43.141
5.557
3.954
17.167
31.799
1.684.042

5.100.000
0
0
0
0
463.768
0
0
75.000
845.109
0
42.311
0
0
0
0
6.526.188

2.694.919
0
0
0
42.900
655.000
0
0
0
85.384
8.000
0
0
0
0
0
3.486.203

35.550.344
-525
1.595.150
90.415
8.349
2.032.550
0
2.602.038
521.761
1.543.386
110.485
2.242.482
283.384
201.630
875.497
1.621.734
49.278.681

ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR

0
0
0
0

6.801
129.078
0
0

18.858
241.944
0
0

ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR

0
0
0
0

0
67.026
0
0

18.858
174.918
0
0

ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR

0
0
0
0
0
0
0
0

0
227.467
0
16.592
0
0
0
0

1.291.426
-514.249
1.200.000
16.594
0
164.895
232.334
0

ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR
ONWAAR

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
16.594
0
0
0
0

1.291.426
-514.249
1.200.000
0
0
164.895
232.334
0

379.938

2.651.803

0

0

0

83.620

2.568.183

12.190.046 117.398.857

0

2.367.890

6.676.188

NR reserves grondexploitatie (06130)
4
5

NR overige bestemmingsreserves (06120)
6
16
20
25
26
27
29
32
33
34
35
36
37
38
39
40

0

VOORZIENINGEN
NR Eigen middelen

voorziening FPU
voorziening salarisvergoedingen in geval van non-activiteit
voorziening leeftijdsbewust personeelsbeleid
77 Voorziening 10% regeling WWB

52

53
70

NR Middelen derden
50
51
54
64
66
68
72
73

voorziening exploitatie reiniging
voorziening exploitatie riolering
voorziening exploitatie riolering NW
voorziening marktplaats cultuureducatie
voorziening ISV periode 2005-2009
voorziening LMC/RMC
voorziening intensivering stedelijke vernieuwing geluid
voorziening zonebeheer industrielawaai N.B.
Voorzieningen

0

0

0

TOTAAL

0

2.113.566

3.194.002

Gemeente Oosterhout

Programmabegroting 2013

6.614.823 119.828.112
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Bijlage 7 Afkortingenlijst
Ten behoeve van de leesbaarheid van de begroting is een afkortinglijst toegevoegd.

Afkorting
APV
ASV
AvA
AWBZ
BAG
BBP
BBV
Bbz
BCF
Bcf
BIZ
BMOO
BNG
BP
BTW
BWB
BWS
BWT
BZK
CAO
CBS
CF
CJIB
CPB
CPI
CPO
EMU-saldo
ESF
FIDO
FTE
GBA
GR OGZ
GS
HOV
IBOR
IHP
INK
IOAW
IOAZ
IPO
ISV
JGZ
KCC
KCV

Betekenis
Algemene Plaatselijke Verordening
Algemene Subsidieveroredning
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Bruto Binnenlands Product
Besluit Begroten en Verantwoorden
Bijzondere bijstand zelfstandigen
BTW Compensatiefonds
Beleidsgestuurde contractfinanciering
Bedrijven InvesteringsZones
Brabants Museum Oud Oosterhout
Bank Nederlandse Gemeenten
Bijzonder Programma
Belasting Toegevoegde Waarde
Belastingsamenwerking West Brabant
Besluit Woninggebonden Subsidies
Bouw- en WoningToezicht
Binnenlandse Zaken
Collectieve arbeidsovereenkomst
Centraal Bureau voor de Statistiek
Combifunctionaris
Centraal Justitieel Incasso Bureau
Centraal Planbureau
Consumenten Prijsindex
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Europese Monetaire Unie
Europees Sociaal Fonds
Wet Financiering Decentrale Overheden
Full-time equivalent
Gemeentelijke Basis Administratie
Gemeenschappelijke Regeling Openbare GezondheidsZorg
Gedeputeerde Staten
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Integraal Beheer openbare Ruimte
Integraal HuisvestingsPlan
Instituut Nederlandse Kwaliteitszorg
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen
Interprovinciaal Overleg
Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing
Jeugd Gezondheidszorg
Klant Contact Centrum
Kleinschalig Collectief Vervoer
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Afkorting
KRW
KTO
MARB
MEK
MER
MFA
MFC
MJBP
MJPOR
NBW
NHG
NMA
OAS
OiB
OPC
OZB
PBS
RAV
RAWB
REAP
REWIN
RIEC
RUD
RO
RvS
RWB
SBBO
SBO
SES
SHOO
SiSa
TIC
UvW
UWV
VGRP
VNG
VRI
VROM
VVE
Wabo
WAVA
Wi
WIJ
WMO
WOZ
Wro
Wsw
WSW
WWB

Betekenis
Kaderrichtlijn Water
Klanttevredenheidsonderzoek
Gemeenschappelijke regeling Milieu & Afval Regio Breda
Milieueducatief centrum en Kinderboerderij
Milieu Effect Rapportage
Multifunctionele Accommodatie
Mgr. Frencken College
Meerjaren beleidsplan
Meerjarenprogramma Openbare Ruimte
Nationaal Bestuursakkoord Water
Nationale Hypotheekgarantie
Nederlandse mededingings Autoriteit
Optimalisatie Afvalwatersysteem
Oosterhout in Beweging
Outputcontract
Onroerend Zaaksbelasting
Personeels Budgetteringssysteem
Regionale Ambulancevoorziening
Regionaal Archief West Brabant
Regionaal Economisch Actieprogramma
Regionaal werkgelegenheidsinstituut West-Brabant
Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
Regionale Uitvoeringsdienst
Ruimtelijke Ordening
Raad van State
Regiobureau West Brabant
Stichting Beveiliging bedrijventerreinen Oosterhout
Stichting Begraafplaatsen Oosterhout
Sociaal Economische Samenwerking
Stichting Huisvesting Onderwijs Oosterhout
Single information Single audit
Telefonisch Informatie Centrum
Unie van Waterschappen
Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Vereniging Nederlandse Gemeenten
VerkeersRegelInstallatie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Werkvoorzieningschap Arbeid Voor Allen
Wet inburgering
Wet Investeren in Jongeren
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Waardering Onroerende Zaken
Wet Ruimtelijke Ordening
Wet Sociale Werkvoorziening
Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wet Werk en Bijstand
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