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Inleiding
Het jaar 2008 is in een aantal opzichten een bijzonder jaar voor de gemeente Oosterhout geweest.
Dat heet een aantal inhoudelijke redenen, maar 2008 heeft ook op het persoonlijke vlak zijn sporen
nagelaten. Allereerst was er het vertrek, in februari, van wethouder Oolhorst en diens opvolging door
wethouder Bode. Daarna maakte burgemeester Huijbregts-Schiedon bekend dat zij haar twee
ambtstermijn in Oosterhout niet zou afmaken. Beide mededelingen veroorzaakten echter slechts
een relatieve rimpeling in vergelijking met de schok die het plotselinge overlijden van wethouder
Frank Gerbrands, in augustus van dat jaar, teweegbracht. In wethouder Gerbrands verloor het
college een collega-bestuurder die de afgelopen drie bestuursperioden als geen ander zijn stempel
heeft gedrukt op de gemeentelijke organisatie en de gemeentefinanciën.
Inhoudelijk was 2008 in de eerste plaats een belangrijk jaar omdat in dit jaar een aantal belangrijke
beleidsvoornemens uit het Meerjarenbeleidsplan 2006-2010 is uitgevoerd. Ook is merkbare
voortgang geboekt op weg naar realisatie in de periode 2009 en verder. Met andere woorden: er is
veel geld, energie en menskracht gestoken in onze pogingen daadwerkelijk in onze
gemeenschappelijke ambitie te investeren.
Op het gebied van stedelijke ontwikkeling zien we dat onder andere terug in de
samenwerkingsovereenkomst met Cires voor de wijk Slotjes-Midden, die ook door uw raad is gezien
als een belangrijke stap richting reconstructie van deze wijk. In het jaar 2008 zagen we ook de
eerste grondaankopen voor de realisatie van uitbreidingsgebied De Contreie en het structuurplan
Dorst. Verder is, voornamelijk achter de schermen, hard gewerkt aan de goedkeuring voor een
ander majeur herontwikkelingsplan in onze stad, De Zwaaikom.
Ook op andere beleidsterreinen heeft ons college, vaak in nauwe samenwerking met uw raad, een
paar forse klappen gemaakt. Het door uw raad vastgestelde Mobiliteitsplan is in 2008 vertaald in
een ambitieus, maar realistisch uitvoeringsprogramma. Daarnaast is, met de introductie van
buurtbus 226, het beleidsvoornemen ingelost om het openbaar vervoer in onze gemeente te
versterken. Daarin van harte gesteund door uw raad, hebben wij bovendien de kans aangegrepen
die nieuwe studies naar de spoorverbinding Utrecht-Breda bieden voor het verbeteren van de
bereikbaarheid van onze stad. Met het vaststellen van de Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte ten slotte
hebben wij een instrument in handen om gericht te kunnen sturen op beheer en onderhoud van
onze buitenruimte.
Het leidend thema voor onze begroting 2008 was “Jij maakt de stad”, waarmee we tot uitdrukking
willen brengen dat we de burgers van onze stad een actieve rol willen geven bij het nadenken over
en in het meewerken aan de toekomst van onze gemeente. Deze insteek is leidend geweest bij het,
eveneens in 2008 door uw raad vastgestelde, Wmo-beleidsplan “Iedereen doet mee”. Maar het
kreeg ook vorm in het zeer succesvolle project “Jij maakt de stad groen”, in het kader waarvan in
voor- en najaar van 2800 in totaal ruim 3.800 bomen nieuw zijn aangeplant.
Het betrekken van Oosterhouters bij beleid en uitvoering is ook mede uitgangspunt geweest bij het
opzetten van de drie bijzondere programma’s Jong, Samenleving en Centrum+. Dit heeft er in 2008
in geresulteerd dat de gemeenteraad een Actieprogramma Jong heeft kunnen vaststellen, dat in
nauw overleg met de doelgroep zelf tot stand is gekomen. Binnen het programma Centrum+ richtten
de activiteiten zich op het verder verbeteren, in samenspraak met de partners in de binnenstad, van
de aantrekkelijkheid van ons stadscentrum. De constatering dat samenhangend en
uitvoeringsgericht beleid nodig is om de binnenstad in kwalitatief opzicht een stap verder te brengen,
leidde in 2008 tot het besluit te komen tot het opstellen van een Actieplan Stadshart.
Al deze resultaten zijn uiteraard niet alleen op het conto van het gemeentebestuur – raad en college
– te schrijven. Een ambtelijke organisatie die goed is toegerust om de haar toebedeelde taken uit te
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voeren, is daarvoor onontbeerlijk. De doorontwikkeling van de organisatie, die in 2008 haar beslag
heeft gekregen, is erop gericht de slagkracht van de organisatie (nog) verder te verbeteren. De
daadwerkelijke inrichting van het Projectmanagementbureau is daarvan een van de duidelijkste
voorbeelden.

Uit het jaarverslag over 2008 blijkt ons inziens dat wij redelijk op schema zitten met de uitvoering
van het Meerjarenbeleidsplan 2006-2010. Tegelijkertijd beseffen wij ons dat het komende jaar, het
laatste jaar uit deze bestuursperiode, nog veel werk te verzetten is. Gezien de ervaringen tot nu toe,
ook in de constructieve samenwerking met uw gemeenteraad, hebben wij daarin evenwel alle
vertrouwen.

Oosterhout, mei 2009
College van burgemeester en wethouders

Leeswijzer
1. Samenstelling College van burgemeester en Wethouders
Samenstelling van het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout.
2. Financiële positie 2008
In hoofdstuk 2 is op hoofdlijnen het financiële beeld voortkomend uit de jaarrekening geschetst.
Ook wordt op basis van dit beeld een doorkijk gegeven naar de toekomstige financiële positie.
3. Programmarekening
In de programmaverantwoording hebben we consequent de 3-W vragen doorgevoerd. Dit betekent
dat per programma eerst ingegaan wordt op de vraag “Wat willen we bereiken”. Vervolgens wordt
verantwoording afgelegd over de geleverde prestaties (wat hebben we gedaan?). Tot slot wordt per
programma in beeld gebracht wat de werkelijke kosten in 2008 zijn geweest en wat belangrijke
afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting 2008.
4. 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 zestal
paragrafen is verplicht voorgeschreven door het BBV, namelijk Lokale heffingen,
Weerstandsvermogen, Onderhoud kapitaalgoederen, Treasury (financiering), Bedrijfsvoering,
Verbonden partijen en Grondbeleid. De paragraaf Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing
(ISV) is aanvullend opgenomen.
5. Jaarrekening
Dit onderdeel is het financiële deel van de jaarverantwoording met de toelichting van de afwijkingen
per programma, de investeringen, balans en bijzondere onderwerpen zoals de Algemene Uitkering.
Ook cijfermatige onderdelen welke door de programma’s heenlopen worden hier centraal toegelicht
in plaats van op de programma’s zelf. Dit betreft de personele lasten en de kapitaallasten.
Bijlagen
In de bijlagen is een aantal cijfermatige overzichten en de afkortingenlijst opgenomen.
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1 Samenstelling College van Burgemeester & Wethouders
Vacature, Burgemeester
Portefeuille:
• Integrale veiligheid
• Dienstverlening
• Regionale samenwerking en externe oriëntatie
• Burgerparticipatie
• Begraafplaats
• Project renovatie stadhuis
• Communicatie
• Overige wettelijke taken

J. van Brummen , Wethouder
Portefeuille:
• Verkeer en mobiliteit
• Grondzaken
• Volksgezondheid (incl. jeugdzorg)
• Maatschappelijke zorg (Wet maatschappelijke
ondersteuning)
• Ontwikkelingsproject de Contreie
• Bijzonder programma Samenleving
• Financiën

J.W.A. Boers, Wethouder
Portefeuille:
• Woonomgeving (wegen, integraal beheer openbare
ruimte, openbaar groen, buurt- en wijkbeheer,
speelvoorzieningen, dorps- en buurthuizen)
• Sport
• Detailhandel, middenstand en horeca
• Evenementen
• Ouderenbeleid
• Bijzonder programma Centrum+
• Natuur, Milieu en Afval
• Agrarische zaken
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Y.C.M.G. de Boer, Wethouder
Portefeuille:
• Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening
• Economische zaken
• Toerisme en recreatie
• Monumenten en archeologie
• Nutsbedrijven
• ICT
• Facilitaire zaken, incl. vastgoed

C.P.W. Bode- Zopfi, Wethouder
Portefeuille:
• Sociale zekerheid
• Inburgering
• Onderwijs, voorschool en kinderopvang
• Jeugdbeleid
• Cultuur
• Wonen
• Ontwikkelingsproject Slotjes-Midden
• Bijzonder programma Jong
• Personeel en organisatie
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2.

Financiële positie 2008

Het resultaat van de jaarrekening is bepaald op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde
beleid en met inachtneming van de kaders, die in het meerjarenbeleidsplan (perspectiefnota),
begroting zijn vastgelegd. Voor zover besluitvorming over toevoeging c.q. onttrekking aan reserves
reeds heeft plaatsgevonden is deze eveneens in de exploitatie verwerkt, echter wel zichtbaar
gemaakt via een apart programma.

2.1 Overzicht lasten en baten totaal
De jaarrekening 2008 sluit met een totaal positief saldo van € 7,2 miljoen. Overeenkomstig de BBV
is het resultaat afzonderlijk vermeld op de balans.
De actuele begroting 2008 sloot met een overschot van € 38.000. Ten opzichte van deze
aangepaste begroting is het totale rekeningresultaat € 7,2 miljoen positiever dan geraamd. In de
onderstaande tabel zijn de rekeningcijfers vergeleken met de bijgestelde begroting na wijzigingen in
2008.
Bedragen * € 1.000
Rekening
2008
Begroting
2008
Verschil
Exploitatie
na wijzigingen

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

140.116
144.171
-4.055
3.648
6.783
7.190

145.328
141.921
3.407
1.504
4.949
38

-5.212
2.250
-7.462
2.144
1.834
7.152

2.2 Gewijzigde begroting 2008
De programmabegroting 2008, zoals deze in november 2007 is vastgesteld, sloot met een positief
saldo van € 475.000. Nadien heeft de Raad besloten tot een aantal wijzigingen van de begroting
2008, waarna dit positieve begrotingssaldo op dit moment € 38.000 bedraagt. Onderstaande tabel
geeft inzicht in de betreffende wijzigingen:
Programmabegroting 2008
Extra bijdrage Wava (raadsbesluit)
Administratieve correctie
Actuele begrotingssaldo 2008

475.000

Positief

-408.000

Negatief

-29.000

Negatief

38.000

Positief

Naast deze begrotingswijzigingen vinden er op vrijwel alle programma’s wijzigingen plaats als
gevolg van de doorontwikkeling van de organisatie. De kosten van personeel worden in de begroting
verdeeld op basis van afdelingstarieven. Als gevolg van wijziging in samenstelling en omvang van
de afdelingen zijn deze tarieven gewijzigd. Dit heeft consequenties voor de begrote bedragen.
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2.3 Incidentele voor- en nadelen
Om een goed beeld te geven omtrent het structurele karakter van het rekeningresultaat, is
onderstaand een analyse gemaakt van de incidentele voor- en nadelen. Hierbij zijn alleen de grotere
incidentele posten (> € 100.000) betrokken om op hoofdlijnen een goed beeld te geven. Door deze
te onttrekken aan het rekeningresultaat ontstaat onderstaand beeld.
Cijfermatig overzicht structureel resultaat:
Bedragen * € 1.000

Totale rekeningsresultaat 2008

7.190

+

Incidentele voordelen

9.016

-/-

Incidentele nadelen

1.708

+

118-

Structureel rekeningresultaat

-

Het totale resultaat over het 2008 bedraagt € 7.190.000. Dit is het resultaat waarbij incidentele
voordelen en nadelen zijn meegenomen. Incidentele voordelen waren er voor een bedrag van
€ 9.016.000 en nadelen van € 1.708.000. Het ‘gewone’ exploitatieresultaat bedraagt € 118.000
negatief.
De volgende incidentele voordelen ten opzichte van de begroting zijn opgenomen in het
rekeningresultaat:
Bedragen * € 1.000

Winstnemingen grondexploitatie

6.675
107

Inkomsten algemene uitkering over voorgaande jaren

1.903

Voordeel kapitaallasten

68

Vrijval voorzieningen

263

Vrijval "oude" balansposten

9.016

Totaal

De volgende incidentele nadelen ten opzichte van de begroting zijn opgenomen in het
rekeningresultaat:
Bedragen * € 1.000

Extra bijdrage WAVA/ !GO over 2006 en 2007

115

Hogere kosten Wet Werk & Bijstand werkdeel

122

Hogere kosten uitvoering FPU regeling

224

Extra storting in de voorziening non-activiteit

538

Resultaat SSC Equalit 2008

295

WOZ kosten/ samenwerking Breda

168

Eindafrekening electra openbare verlichting 2007

100

Hogere kosten project "Jij maakt de Stad groen"

146

Totaal

1.708

Het “geschoonde” resultaat in 2008 bedraagt dus circa € 118.000 negatief.
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2.4 Financieringspositie
De financieringspositie geeft aan dat er per ultimo 2008 een financieringsoverschot bestaat van
28,4 miljoen. Hiervan kan het volgende overzicht worden weergegeven:
Bedragen * € 1.000

Ultimo 2008
123.705
7.190
7.889
31.550
170.334

Ultimo 2007
122.448
4.393
8.124
34.818
169.783

- Materiële vaste activa
- Immateriële vaste activa
- Financiële vaste activa
Subtotaal

113.527
535
27.873
141.935

105.322
441
27.554
133.317

Financieringsoverschot

28.399

36.466

- Reserves
- Resultaat jaarrekening
- Voorzieningen
- Langlopende geldleningen
Subtotaal

Het financieringsoverschot is in 2008 afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door een
toename van de vaste activa (uitgevoerde investeringen). Het vermogen op lange termijn is
nauwelijks gewijzigd.

2.5 Reserves en voorzieningen
De reservepositie geeft het volgende beeld:
Bedragen * € 1.000

Omschrijving
- Algemene reserves (kernreserves)
- Reserves grondexploitatie
- Bestemmingsreserves
- Egalisatierekeningen
- Voorzieningen
- Exploitatiesaldo
Totaal

Ultimo 2008
80.940
24.529
18.236
1.826
6.063
7.190
138.784

Ultimo 2007
83.838
22.796
15.814
475
7.649
4.393
134.965

Er is een toename van de reservepositie zichtbaar, hetgeen met name veroorzaakt wordt door het
positieve resultaat over 2008. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de
balans, onderdeel reserves en voorzieningen.
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2.6 Toekomstige financiële positie
Op 17 februari 2009 heeft het Centraal Planbureau de ramingen bekend gemaakt over de
ontwikkelingen van de Nederlandse economie. De economische groei voor 2009 werd in december
2008 geraamd op min 3,5% voor 2009. Sinds 1995 is de groei (het accres) van het gemeentefonds
gekoppeld aan de groei van de rijksuitgaven. Een krimp van de economische groei betekent voor de
rijksoverheid minder inkomsten en mogelijk zal dit leiden tot bezuinigingsmaatregelen.
Bezuinigingsmaatregelen landelijk betekent ook een lagere algemene uitkering voor de gemeente.
Daarnaast wordt er minder algemene uitkering ontvangen doordat de verwachte loon- en
prijsstijgingen lager is dan oorspronkelijk verwacht.
Onderstaande onderwerpen worden direct of indirect beïnvloed door de economische
ontwikkelingen.
 Bouwleges: de economische teruggang leidt ongetwijfeld tot verminderde bouwactiviteit en dus
minder inkomsten uit de bouwleges. In hoeverre deze lagere opbrengsten kunnen worden
gecompenseerd door minder kosten bij de afdeling is nog maar de vraag.
 OZB: verminderde bouwactiviteit leidt ook tot minder inkomsten uit de OZB;
 Uitkeringen: de afnemende werkgelegenheid is een ander risico. Het CPB becijfert een stijging
van 200.000 werkelozen eind 2010. Met welke snelheid en intensiteit de groei van de
werkeloosheid doortikt in een groei van het bijstandsvolume laat zich niet eenvoudig becijferen.
 Schuldsanering/ Kwijtschelding/ Minimabeleid/ Bijzondere bijstand: doordat mensen eerder in de
bijstand komen, worden ze geconfronteerd met de eisen die de bijstand stelt aan eigen
vermogen. Dit kan leiden tot toenemende aanspraken op bijv. minimabeleid en
schuldhulpverlening.
 Garantstellingen: voorts is het relevant om te melden dat de gemeente garant staat voor de
betaling van rente en aflossing van geldleningen aan diverse instellingen, stichtingen en
verenigingen met een maatschappelijk belang. In het verleden zijn deze garanties afgegeven,
omdat deze organisaties anders geen leningen van de bank konden krijgen. Waar mogelijk zijn
door de gemeente echter wel zekerheidsrechten bedongen. Door aflossing op deze
geldleningen en stijging van de huizenprijzen in het verleden, is het financiële risico hier
nagenoeg nihil.
 Achtervang gewaarborgde geldleningen: de gemeente staat, via een achtervangconstructie,
garant voor de betaling van rente en aflossing van geldleningen via het Waarborgfonds Sociale
Woningbouw (WSW) en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het primaire risico ligt bij de
betreffende instanties zelf, maar als zij deze niet kunnen opvangen, wordt een beroep gedaan
op de gemeenten.
 WMO: Binnen de WMO wordt dit jaar de huishoudelijke zorg opnieuw aanbesteed. Bij de vorige
aanbesteding in 2006 hebben marktpartijen zeer laag ingeschreven om een marktaandeel te
bemachtigen. Deze trend zet zich naar verwachting bij de nieuwe aanbestedingsronde niet door.
Huishoudelijke zorg zal na de aanbesteding dus fors meer geld gaan kosten. Daarnaast is de
verwachting dat het aantal mensen dat een beroep doet op de WMO gaat stijgen, omdat het
algemeen welbevinden van mensen afneemt.
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In de perspectiefnota 2010 zullen bovenstaande risico’s nader uitgewerkt en indien mogelijk
geconcretiseerd worden. De perspectiefnota 2010 zal in het teken staan van “een pas op de
plaats”, uitgaande van de volgende twee pijlers:
 voortzetting van ons beleid en uitvoering van ons collegeprogramma;
 alertheid op de gevolgen van veranderingen in de economische omgeving, inclusief
risicoanalyses, en een bereidheid om daar adequaat op in te spelen en te reageren.
Dit alles binnen de randvoorwaarde van een solide financiële basis van onze gemeente, zodat ook
in tijden van mindere economische groei het voorzieningenniveau en de investeringsagenda op peil
kunnen blijven, zonder dat de burgers met grote lastenstijgingen moeten worden geconfronteerd.
Voor de overige mogelijke risico’s die van invloed zijn op de toekomstige financiële positie van de
gemeente wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen.
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3. Programmaverantwoording
In dit hoofdstuk presenteren we aan de hand van 14 vaste programma’s (13 beleidsprogramma’s en
1 financieel georiënteerd programma) en drie flexibele programma’s het programmaplan van de
gemeente Oosterhout.
Onderstaand zijn de rekeningcijfers per programma vergeleken met de bijgestelde begroting na
wijzigingen in 2008.
Programma

Rekening
2008
1.029

Bestuur/ Gemeenteraad

Begroting
2008 na
wijzigingen
995

Verschil

34

3.335

2.917

418

10.994

10.825

169

3.449

2.922

527

Verkeer & Mobiliteit

775

1.494

-719

Natuur, Milieu & Afval

394

345

49

-6.595

1.514

-8.109

Werk & Inkomen

8.956

7.541

1.415

Programmering van de Stad

4.710

4.518

192

Onderwijs, Jeugd & Voorschool

6.104

6.272

-168

11.606

11.605

1

3.704

3.501

203

Bestuur/ College & Dienstverlening
Woonomgeving
Veilig

Bouwen en Wonen

Maatschappelijke Zorg
Sport

1.738

1.879

-141

-54.625

-53.333

-1.292

Centrum+

166

180

-14

Jong

171

178

-7

34

54

-20

-4.055

3.407

-7.462

3.648

1.504

2.144

6.783

4.949

1.834

-7.190

-38

-7.152

Productondersteuning
Algemene dekkingsmiddelen

Samenleving
Subtotaal programma's
Stortingen in reserves
Onttrekking aan reserves
Totaal resultaat

In elk programma zijn drie kaderstellende kernvragen uitgewerkt:


Wat willen we bereiken?
Geformuleerd in de volgende onderdelen:
Algemene doelstelling
Outcome- indicatoren



Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Geformuleerd in de volgende onderdelen:
Gerealiseerde activiteiten
Output- indicatoren
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Wat heeft het gekost?
Geformuleerd in de volgende onderdelen:
Kosten en Opbrengsten
Specificatie saldo naar beleidsonderdelen
Specificatie van het resultaat per programma
Voor het specificatie van het resultaat binnen het programma is tevens in beeld gebracht
de meer of minder inzet van eigen personele uren en de mutatie in kapitaallasten.
Binnen de financiële toelichting wordt een aantal afkortingen gebruikt, namelijk:
V: voordelig
N: Nadelig
B: Baten
L: Lasten

In de financiële overzichten op de programma’s is in de kolom ‘Begroting 2008’ de geactualiseerde
begroting na wijzigingen opgenomen. Voor een integraal overzicht van de begrotingswijzigingen per
programma, verwijzen we u naar bijlage 6.
Conform het advies van de accountant is dit jaarverslag nu ook per programma voorzien van een
overzicht welke het verloop van de reserves en voorzieningen laten zien.
Het beantwoorden van de drie vragen lijkt eenvoudig, maar de praktijk is toch weerbarstig. In praktijk
blijkt het erg lastig te zijn om doelstellingen SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en
Tijdgebonden) te formuleren.

Programmajaarrekening 2008
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Programma 1

Bestuur/ Gemeenteraad

Portefeuillehouder: Gemeenteraad / Vacature

Wat willen we bereiken?
Overeenkomstig het MJBP 2006-2010 is de volgende
algemene doelstelling voor dit programma verwoord: “De
gemeenteraad stelt de kaders voor het gemeentelijk beleid
en controleert het college van b. en w. op de uitvoering
hiervan. Daarnaast vervult de gemeenteraad de
volksvertegenwoordigende rol”.
Hieruit zijn onderstaande effectdoelstellingen benoemd:
- Een modern en goed functionerend democratisch
proces in Oosterhout, waarin de gemeenteraad een
kaderstellende, controlerende en
volksvertegenwoordigende taak heeft.
- Een grotere betrokkenheid en grotere invloed van burgers op gemeentelijk beleid en
besluitvorming.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Het jaaroverzicht 2008 van de gemeenteraad doet uitgebreid verslag van de activiteiten van de
raad. Een paar bijzonder zaken daaruit:
- Door het aangekondigde vertrek van de burgemeester per 1 maart 2009, heeft de raad een
profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester opgesteld, die is toegelicht aan de
Commissaris van de Koningin. Verder is er een vertrouwenscommissie ingesteld die de werving
en selectie van de nieuwe burgemeester heeft voorbereid en die tot voordracht en aanstelling
van een nieuwe burgemeester heeft geleid begin 2009.
- In 2008 vond een evaluatie plaats van de activiteiten van de rekenkamer. De
raad besloot tot continuering van de samenwerking in de Rekenkamer West-Brabant.
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Specificatie beleidsonderdelen
Omschrijving
Kosten van de gemeenteraad
Griffie
Rekenkamer
Totaal

Rekening
2007
936
0
936
0
0
936

Begroting
2008
995
0
995
0
0
995

Rekening
Lasten
561
405
62
1.028

Rekening
Baten
0
0
0
0

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
Nr.
Mutaties
L/B
X
Inzet eigen personeel
L
X
Kapitaallasten
L
1.
Hogere kosten raads- en fractieondersteuning
L
2.
Hogere vergoeding raadsleden
L
3.
Lagere kosten Rekenkamer
L

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Saldo
2008
2008
1.028
-33
0
0
1.028
-33
0
0
0
0
1.028
-33

Rekening
Saldo
561
405
62
1.028

Begroting
Saldo
525
395
75
995

V/N
N
N
N
V

Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
N.v.t.

Bedrag
18
0
20
15
-13

Lasten
Baten

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties
L/B
V/N
Extra niet voorziene kosten proces benoeming nieuwe
L
N
burgemeester

Bedrag
30

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
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(Wat gaan we ervoor doen?)

Prestatiedoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Effectdoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Algemene doelstelling

- Uitbreiding van digitale
dienstverlening
- Opstellen realisatieplan
E-dienstverlening
(oktober 2008)
- Modernisering
Gemeentelijke Basisadministratie
- Frontoffice wordt
klantencontactcentrum

Klanten/ burgers kunnen
vragen en aanvragen op
een gemakkelijke manier
afhandelen met de
gemeente en zijn tevreden
over de toegankelijkheid
van de gemeentelijke
organisatie en producten.

- Invoeren en
communiceren van
servicenormen.

Verwachtingen van klanten/
burgers en de prestaties
van de gemeente zijn
transparant.

- Proactieve
communicatiestrategie
- Verdere
professionalisering lokale
omroep ORTS
- Intergemeentelijke
samenwerking

Bestuur en organisatie zijn
extern georiënteerd zodat
de Oosterhoutse
samenleving optimaal wordt
geïnformeerd en wordt
betrokken bij het bouwen
aan “Oosterhout
Familiestad”.

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”

Schematisch Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening

Output indicatoren
- Aantal elektronisch beschikbare
producten/ diensten
- Aantal klantcontacten
- Afhandelingtermijnen klachten
- Aantal aanvragen via digitaal loket
- Afhandeltijd aanvragen digitaal loket

Outcome indicatoren
- Waardering aanbod en kwaliteit van
gemeentelijke info;
- Behandeling aan de telefoon
- Snelheid inhoudelijke afdoening brief
- Wachttijd balies in de publiekshal
- Behandeling in het stadhuis
- Dienstverlening door de gemeente
- Ontvangstbevestiging gehad op brief
aan de gemeente
- Vertrouwen in de overheid algemeen
- Vertrouwen in de lokale overheid
- Beoordeling gemeentebestuur
- Geboden service
- Wachttijden
- Telefonische dienstverlening (TIC)
- Totaaloordeel klanttevredenheid

Programma 2

Bestuur/ College en Dienstverlening

Portefeuillehouder: Vacature

Wat willen we bereiken?
Voor dit programma is in het MJBP 2006-2010 de
volgende algemene doelstelling verwoord: “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”.
Verschillende effectdoelstellingen zullen bijdragen aan
bovenstaande algemene doelstellingen. De
onderstaande effectdoelstellingen zijn concreet
benoemd:
- Klanten/burgers kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de
gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en
producten.
- Verwachtingen van klanten/burgers en de prestaties van de gemeente zijn transparant.
- Bestuur en organisatie zijn extern georiënteerd zodat de Oosterhoutse samenleving optimaal wordt
geïnformeerd en wordt betrokken bij het bouwen aan “Oosterhout familiestad”.

Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006
6,9

Score
2007
7,3

Score
2008
7,5

Doelstelling
7,5

Waardering aanbod en kwaliteit van gemeentelijke
info
Behandeling aan de telefoon
6,6
6,8
7,7
7,7
Snelheid inhoudelijke afdoening brief
5,2
5,3
5,5
6,5
Behandeling in het stadhuis
7,5
7,6
7,7
7,7
Wachttijd balies in de publiekshal
5,4
5,5
6,2
6,5
Dienstverlening door de gemeente.
6,8
6,9
6,9
7,0
De huidige dagopenstelling van de balies in de
7,2
6,5
7,1
7,1
publiekshal zijn voldoende.
De huidige avondopenstelling van de balies in de
8,1
7,0
7,9
7,9
publiekshal is voldoende.
Aandeel dat ontvangstbevestiging heeft gehad op
84%
82%
82%
95%
brief aan de gemeente.
Prioriteiten informatie aan de inwoners *
€ 2,46
€ 3,48
€ 2,42
Vertrouwen in de overheid algemeen**
4,4
4,7
Vertrouwen in de lokale overheid
4,4
4,7
4,8
4,8
Beoordeling gemeentelijke regels
6,4
6,5
6,4
6,4
Beoordeling gemeentebestuur
5,6
5,4
5,8
5,8
Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te
krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
Noot: ** vanwege het feit dat, blijkende uit de afgelopen jaren, de score van deze indicator niet
afwijkt van de waardering “vertrouwen in de lokale overheid” wordt dit niet meer meegenomen in de
burgerijenquête
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Burgerindicator uit de Benchmarking
Publiekszaken: bron VNG
Totaaloordeel klanttevredenheid
Geboden service
Wachttijd max. 10 minuten
Wachttijd max. 20 minuten
Aantal aanvragen via digitaal loket
Afhandeltijd aanvragen digitaal loket in aantal
werkdagen
Telefonische dienstverlening bij Telefonisch
Informatie Centrum (oordeel over de wijze
waarop men is geholpen)

SCORE
2006
7,3
7,7
57%
81%
600
3

SCORE
2007
7,7
7,7
71%
94%
800
3

SCORE
2008
7,6
7,8
75%
91%
951
3

7,4

7,4

7,7

DOELSTELLING
7,6
7,7
75%
95%
1200
3
7,4

Consequente aandacht voor brievenbeantwoording, zowel gericht op het resultaat (meten) en het
proces als op 'houding en gedrag' hebben bijgedragen aan de gerealiseerde resultaatsverbetering van
de snelheid van beantwoording brieven. Voor het jaar 2009 is de interne norm verhoogd tot 95%.
Ook op het gebied van de leesbaarheid brieven zijn flinke stappen gezet. Zo zijn door de
'brievenbrigade' ondersteunende instrumenten ontwikkeld, zoals een checklist en een workshop,
gericht op leesbaarheid en gerichtheid op de ontvanger.

Wat hebben we ervoor gedaan in 2008?
Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening
Effectdoelstelling
Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de
gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en
producten
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

In 2008 wordt het aantal elektronisch te
verkrijgen producten verder uitgebreid.

Concrete uitbreidingen zijn:
- Afspraken met balie die vanuit
huisadres kunnen worden
geboekt;
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De uitbreiding van de digitale dienstverlening loopt
goed. Op dit moment zijn er 8 producten digitaal GBA
beschikbaar en 5 producten op het beleidsterrein
sociale zekerheid.
- De mogelijkheid tot het maken van afspraken via het
digitale loket is vanaf half maart 2009 mogelijk.

-

Melding openbare ruimte;

- De melding openbare ruimte is mede afhankelijk van
de aanschaf van een nieuw systeem. Hiervoor zijn
middelen opgenomen bij de begroting 2009, zodat
implementatie in 2009 plaatsvindt.

-

Melden naamgebruik;

- Melden naamgebruik is digitaal mogelijk in 2008.

-

Digitaal klachtenformulier;

-

WOZ / digitaal bezwaar
indienen WOZ.

- Het digitale klachtenformulier zal 2 kwartaal 2009
definitief gerealiseerd zijn.
e
- In het 2 kwartaal 2009 voert Oosterhout het digitaal
indienen van een algemeen bezwaar tegen alle
beschikkingen in. Er is voor gekozen om eerst het
nieuwe werkproces in de samenwerking met Breda
goed te implementeren.
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Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening
Ook op andere onderdelen wordt de
gemeentelijke website verbeterd
(toegankelijkheid, productencatalogus,
etc.).

Voor verbetering van de website zijn middelen ter
beschikking gesteld in het jaar 2008 en 2009. Deze
middelen worden in samenhang besteed aan
verbeterde website in 2009.

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

Project Modernisering GBA (Basisregistraties) loopt
volgens planning. In 2008 is er een inventarisatie
gehouden over het gebruik van persoonsgegevens in
de gemeente Oosterhout.

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

De dienstverleningsvisie 2008-2011 is in 2008
vastgesteld, het implementatietraject is gestart.

Effectdoelstelling
Verwachtingen van klanten en de prestaties van de gemeente zijn transparant
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Actualisatie servicenormen (onderdeel van
het kwaliteitshandvest).

Actualisering is voorzien in de eerste helft van 2009.

Effectdoelstelling
Bestuur en organisatie zijn extern georiënteerd zodat de Oosterhoutse samenleving optimaal
wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij het bouwen aan “Oosterhout familiestad”
Intergemeentelijke samenwerking:
Onder andere:
- Verkennen definiëren ontwikkelen
en realiseren regionale ambities
op strategisch en bedrijfsvoeringniveau.
- Uitvoering van de strategische
agenda West-Brabant (geheel
2008).

Intergemeentelijke samenleving:

Proactieve communicatiestrategie over de
servicenormen. Ook de campagne
Oosterhout Familiestad zal in 2008 een
gevolg krijgen.

Het beleidskader strategische communicatie is eind
2009 gereed. Hetzelfde geldt voor de actualisering
van de nota ‘interactieve beleidsvorming’.

-

Het college heeft een bestuursopdracht tot
uitwerking van de afdeling Regionale
Servicediensten vastgesteld.

-

Voor de toelichting van de uitvoering
strategische agenda West-Brabant wordt
verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Programma Sterk
In 2008 is in het kader van Programma Sterk het interne project ‘Ook ik maak de stad’ uitgevoerd. Dit
project heeft binnen de organisatie de bewustwording ten aanzien van een dienstverlenende houding
bevorderd. Dit heeft zich onder meer vertaald in resultaten met betrekking tot tijdigheid en
leesbaarheid van brieven en telefonische bereikbaarheid.
Het project wordt in 2009 voortgezet.
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Prestatie indicatoren
Overige indicatoren
Aantal koninklijke onderscheidingen
Percentage gegronde bezwaar- en beroepschriften Awb
Percentage ongegronde bezwaar- en beroepschriften
Awb (incl. ingetrokken bewaarschriften)
Afhandelingtermijnen bezwaren

SCORE
2006
20
22,2%

SCORE
2007
37
25%

SCORE
2008
22
17%

66,7%
70 %
77%
> 14
Max. 14
Max. 14
weken
weken
weken
Afhandelingtermijnen klachten
Ong. 6
Max. 6
Max. 6
weken
weken
weken
Afhandeltijd aanvragen digitaal loket
3
3 werkdagen 3 werkdagen
werkdag
en
Ondanks inspanningen richting de Oosterhoutse samenleving, zijn er in 2008 minder Koninklijke
Onderscheidingen uitgereikt dan verwacht .

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Specificatie beleidsonderdelen
Omschrijving
College
Bestuurs- en
managementondersteuning
Intergemeentelijke
samenwerking
Publieksdiensten
Klant Contact Centrum
Totaal

Rekening
2007
4.090
960
3.130
0
75
3.055

Begroting
2008
3.788
871
2.917
0
0
2.917

Rekening
Lasten
1.055

Rekening
Baten
1

Rekening
Saldo
1.054

Begroting
Saldo
997

876

2

874

892

101
1.878
386
4.296

0
959
0
962

101
919
386
3.334

105
923
0
2.917

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
Nr.
Mutaties
L/B
X
Inzet eigen personeel
L
X
Kapitaallasten
L
1.
Hogere kosten college
L
2.
Hogere kosten modernisering GBA
L
3.
Hogere inkomsten rijbewijzen
B
4.
Kosten programma Dienstverlening STERK
L
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(bedragen * € 1.000)
Rekening
Saldo
2008
2008
4.296
-508
962
-91
3.334
-417
0
0
102
-102
3.232
-315
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V/N
N
N
N
N
V
-

Bedrag
282
2
40
24
79
-

Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
Reserve investeringsprojecten : ter dekking van de kapitaallasten van het
krediet OL2000
Onttrekking uit de vrije reserve voor het programma Sterk. Bij bestemming
jaarrekeningresultaat is hiervoor € 100.000 toegevoegd aan de vrije reserve.

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties
L/B
V/N
In 2008 meer uitgaven ondersteuning college vanwege extra
L
N
activiteiten zoals de diverse bijeenkomsten georganiseerd met
de Marokkaanse gemeenschap, de wisselingen in het College
en het afscheid van de burgemeester
In 2007 eenmalig een bedrag van €1 per inwoner beschikbaar
L
V
gesteld voor het regionaal ontwikkelingsfonds
In 2008 werkzaamheden uitgevoerd in het kader van
L
N
programma Sterk. Hiervoor was € 100.000 opgenomen in de
vrije reserve
In 2007 kosten voor verkiezingen gemaakt; in 2008 niet
L
V
In 2008 zijn minder uitgaven aan bestuurs- en managementL
V
ondersteuning dan in 2007

Lasten
Baten
2
100

Bedrag
30

53
100

51
97

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
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(Wat gaan we ervoor doen?)

Prestatiedoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Effectdoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Algemene doelstelling

- Opstellen en uitvoeren
kwaliteitsvisie openbare ruimte
- Groenbeheersysteem
- Operationaliseren wegbeheersysteem
- Openbare verlichting
- Actualisatie monumentale bomenlijst
- Instellen groenfonds en opstellen van
inrichtingsvisie groenzone Flessenhals
- Aanleg Slotbossetorenpark.
- Uitvoeren bomencompensatie
- landschapspark Oosterhout- Breda
- Nieuwe missie buurtbeheer
- Speelvoorzieningen

De openbare ruimte is fysiek veilig en de
gebruikers waarderen het onderhoud van de
openbare ruimte positief.

- In overleg met buurtbewoners investeren in
voldoende en betere speelvoorzieningen
voor kinderen.
- Buurtbeheer
- Grotere rol buurtbewoners bij inrichting
eigen woonomgeving

Kwaliteit van de openbare ruimte wordt
gezien als een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van gemeente, burgers
en ondernemers

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.

Schematisch Programma 3 Woonomgeving

Output indicatoren
- Aantal klachten en meldingen
openbare ruimte totaal en o.g.v.
openbaar groen, wegen en
speelvoorzieningen
- Gemiddelde actietijd
gladheidsbestrijding
- Reactietijd na melding
- Aantal acties
- Aantal kilometers doorgaande weg en
fietspaden
- Aantal speelvoorzieningen
- Aantal buurtbeheer projecten
- Aantal aandachtsbuurten
- Aantal buurtpreventieprojecten
- Aantal wijkteams
- Aantal buurtoverleggen

Outcome indicatoren
- Waardering groenvoorziening
- Prioriteit groenvoorziening
- Waardering schoonhouden
- Waardering onderhoud wegen en
fietspaden
- Waardering straatverlichting
- Prioriteit onderhoud straten en wegen
- Tevreden over de woonomgeving
- Tevreden over verkeersveiligheid
- Aandacht problemen woonbuurt
- Bereidheid inwoners om actief mee te
werken aan verbeteringen
- Prioriteit buurt- en wijkvoorzieningen
- Waardering speelmogelijkheden

Programma 3

Woonomgeving

Portefeuillehouder: J.W.A. Boers

Wat willen we bereiken?
De algemene doelstelling van dit programma luidt:
“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”.
Om bovenstaande algemene doelstelling uit het MJBP 2006-2010 te bereiken zijn de volgende
effectdoelstellingen benoemd:
- De openbare ruimte is fysiek veilig en de gebruikers waarderen het onderhoud van de
openbare ruimte positief.
- Kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
gemeente, burgers en ondernemers.
Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006
7,4
€ 6,51
7,1
6,8
7,6
€ 8,58
6,9
6,6

Score
2007
7,1
€ 6,09
6,8
7,0
7,9
€ 6,71
6,6

Score
2008
7,2
€ 6,78
6,8
6,8
7,8
€ 8,50
7,0
6,7

Doelstelling
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
6,6

Waardering groenvoorzieningen in de woonbuurt.
Prioriteit groenvoorzieningen *
Waardering schoonhouden van de woonbuurt
Waardering onderhoud wegen en fietspaden in de woonbuurt
Waardering straatverlichting in de woonbuurt
Prioriteit onderhoud straten en wegen *
Tevreden over de woonomgeving
Tevreden over verkeersveiligheid in de eigen woonbuurt
De gemeente heeft voldoende aandacht voor de problemen
in mijn woonbuurt
3,5
6,2
Mijn woonbuurt zal de komende jaren vooruit gaan
4,4
6,2
Bereid om zelf actief mee te werken aan verbeteren van
5,1
6,0
woonbuurt
Prioriteit buurt- en wijkvoorzieningen *
€ 3,85
€ 4,66
€ 4,67
Waardering speelmogelijkheden voor kinderen in de
6,4**
6,4
6,3
7,0
woonbuurt.
* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen,
waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
** bij deze waarderingsscore is de antwoordcategorie “weet niet” weggelaten. Bij de score, vermeld in de
begroting 2007, van 5,5, was dit niet het geval.
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In mei 2008 is de Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte door de gemeenteraad vastgesteld.
In de openbare ruimte van de gemeente Oosterhout wordt, met uitzondering van de winkelcentra
(daar niveau A), het kwaliteitsniveau B nagestreefd als basis, hetgeen ongeveer overeenkomt met een
rapportcijfer 6 tot 7. In deze kwaliteitsvisie is voor een aantal buurten een groot-onderhoud-behoefte
gesignaleerd en daar zal de komende jaren extra aandacht naar uitgaan.
In 2008 is de concept-spreidingskaart speelvoorzieningen vastgesteld en is er gestart met het
aanpassen van speelvoorzieningen (vernieuwing, verplaatsing en eventueel uitbreiding). De
waardering voor de speelvoorzieningen zal daardoor toenemen, uiteindelijk tot een ruime 7.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Programma 3 Woonomgeving
Effectdoelstelling
De openbare ruimte is fysiek veilig en de gebruikers waarderen het onderhoud van de
openbare ruimte positief
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Operationaliseren wegbeheersysteem:
e
In het 2 kwartaal 2008 is het wegbeheersysteem volledig operationeel en wordt op
basis van het systeem inzicht verkregen in de
huidige onderhoudssituatie en begroting.

Het systeem is voor 85% operationeel, dit
vanwege gebreken in de aangeleverde dataset.
Deze zijn teruggekoppeld aan de leverancier. In
de eerste helft van 2009 vindt controle en
afronding plaats, waarna opstellen van een
meerjarenplanning mogelijk zal zijn.

Openbare Verlichting:
e
In het 2 kwartaal van 2008 zal een evaluatie
van het beleidsplan Openbare Verlichting
worden opgesteld.

Vanwege de openstaande vacature voor
gegevensbeheerder Openbare Verlichting is
vertraging opgelopen in de beheersgegevens die
nodig zijn voor het actualiseren van het
beleidsplan. De evaluatie vindt plaats in 2009.

Opstellen en uitvoeren beeldkwaliteitplannen:
In april 2008 wordt de Kwaliteitsvisie Openbare
Ruimte voorgelegd aan de gemeenteraad.

De visie is vastgesteld. Uitvoering zal in
(deel)projecten worden geborgd in het MJBP en
JP 2009 e.v.

Groenbeheersysteem: Het groenbeheersysteem is geheel gevuld en operationeel.

Bij de 1 rapportage 2009 worden de gegevens uit
het systeem gebruikt voor de begroting 2010 e.v.

Instellen groenfonds

In 2008 zijn mogelijkheden tot het instellen van
een groenfonds onderzocht, zodat in 2009 de
bevindingen aan de raad kunnen worden
voorgelegd.

Aanleg Slotbossetorenpark

Er moet eerst een besluit genomen worden over
de aanleg, in relatie tot de wens om te komen tot
een woonzorgvoorziening en de verplaatsing van
Twins.

Uitvoeren bomencompensatie (1000 bomen
planten):
In het 4e kwartaal 2008 zullen compensaties
worden uitgevoerd.

Het project ‘Jij maakt de stad groen’ heeft alle
verwachtingen overtroffen. In het voorjaar zijn
ruim 2.800 bomen in particuliere grond
aangeplant, in het najaar nog eens 1.000 bomen.
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Programma 3 Woonomgeving
Actualisatie monumentale bomenlijst:
In verband met beperkte middelen in het
investeringsprogramma openbare ruimte 2008,
wordt in 2008 vooralsnog geen inzet gepleegd
in actualisatie van de monumentale bomenlijst,
maar in 2009.

In de begroting 2009 en 2010 zijn gelden in de
exploitatie opgenomen voor de actualisatie van de
monumentale bomenlijst. De uitvoering vindt
plaats in 2009.

Bestrijden overlast door hondenpoep:
In 2008 zal vooral aandacht worden besteed
aan handhaving.

Het succes van het project is sterk afhankelijk van
de gecombineerde inzet van onderhoud,
communicatie én handhaving. In 2009 zal het
uitvoeringsbeleid worden geëvalueerd.

Effectdoelstelling
Kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van gemeente, burgers en ondernemers
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Het project Larenbuurt (als aandachtsbuurt)
wordt in het vierde kwartaal van 2008
afgerond.
Grotere rol buurtbewoners
• bij inrichting eigen woonomgeving
(buurtoverleggen uitbreiden van 12 naar
16)

•

van de aandachtsbuurten Larenbuurt en
Slotjes-Midden

In 2008 zal de eerste fase zoals genoemd in de
nota “Buiten Spelen” worden gerealiseerd.

Prestatie indicatoren
Overige indicatoren

Aantal klachten en meldingen openbare ruimte
totaal
Idem waarvan gerelateerd aan het
beleidsproduct Openbaar groen
Idem, gerelateerd aan het product Wegen
Idem gerelateerd aan het product
Speelvoorzieningen
Gemiddelde actietijd gladheidsbestrijding
Reactietijd na melding
Aantal acties
Aantal km:
- doorgaande weg
- fietspaden
Aantal speelvoorzieningen**

De Larenbuurt is in december 2008
civieltechnisch gereedgekomen. Groenaanleg zal
begin 2009 geschieden. Daarna volgt de
onderhoudstermijn.
•

•

Door gebrek aan vaste gesprekspartners is er
nog geen uitbreiding van buurtoverleggen
gerealiseerd. De nieuwe manier van
buurtgericht werken zal aangewend om het
buurtoverleg te bevorderen.
Beide buurten zitten in de uitvoeringsfase.

De ‘Spreidingskaart speellocaties’’ is vastgesteld.
In 2009 is gestart met de uitvoering van de
pilotgebieden Larenbuurt en Oosterheide. Het
project loopt tot en met 2010.

SCORE
2006

SCORE
2007

SCORE
2008

4.460

PROGNOSE/
AMBITIE
2008
5.000

4.133
998

1.328

1.000

1.229

2.534
34

2.543

3.000
40

2.669

2.45 uur
¾ uur
17

2.45 uur
¾ uur
18

2.45 uur
¾ uur
15

2.40 uur
¾ uur
20

258
141
147

306
99
147

275
150
135*

310
99
143**
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Aantal buurtbeheerprojecten*
Aantal aandachtsbuurten
Aantal buurtpreventieprojecten
Aantal wijkteams
Aantal buurtoverleggen

50
1
6
3
11

50
1
5
3
11

0
2
7
3
14

0
2
6
3
11

*In het najaar van 2007 is het nieuwe speelbeleid vastgesteld. De speelvoorzieningen welke voorheen
onder buurtbeheer zijn ontstaan, worden niet meer apart genoemd in deze tabel maar vallen onder
“speelvoorzieningen”.
** Tijdens de inspraak op de concept-spreidingskaart is er veel weerstand gekomen tegen het aantal
op te heffen speelvoorzieningen. Door gehoor te geven aan deze reacties zullen er meer speellocaties
behouden blijven.

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Rekening
2007
12.746
194
12.552
140
2.028
10.664

Begroting
2008
11.039
214
10.825
0
0
10.825

Rekening
Lasten
428
426

Rekening
Baten

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Saldo
2008
2008
11.259
-220
265
-51
10.994
-169
230
-230
710
-710
10.514
311

Specificatie beleidsonderdelen
Omschrijving
Buurt- en wijkbeheer
Speelvoorzieningen
Beleid wegen en openbaar
groen
Onderhoud openbaar groen
Onderhoud wegen
Beheer en onderhoud
openbare verlichting
Bestrijding van gladheid
Totaal
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0
0

Rekening
Saldo
428
426

Begroting
Saldo
529
595

312
3.852
5.082

6
14
159

306
3.838
4.923

450
3.541
4.623

1.070
89
11.259

85
1
265

985
88
10.994

921
166
10.825
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Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd:
Nr.
X
X
1.
2.
3.
4.
5.

Mutaties
Inzet eigen personeel
Kapitaallasten
Lagere kosten buurtbeheer en IBOR
Hogere kosten groenonderhoud
Lagere kosten onderhoud wegen
Hogere kosten openbare verlichting
Speelvoorzieningen: overschot 214.000 euro is
gereserveerd

L/B
L
L
L
L
L
L
L

V/N
V
N
V
N
V
N
-

Bedrag
308
437
72
434
208
100
-

Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Omschrijving
Voorzieningen
N.v.t.
Reserves
Bestemmingsreserve
bomenfonds
Bestemmingsreserve inrichting
Nwe Bouwlingstraat
Bestemmingsreserve
buitenspelen

Stand
1-1-2008

Vermeerderingen

Verminderingen

Stand
31-12-2008

12

0

12

0

45

1

45

1

140

232

81

291

Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves
Storting in bestemmingsreserve Buiten Spelen
Onttrekking aan reserves
Bestemmingsreserve Buitenspelen: interne kosten
Onttrekking i.v.m. project Buiten Spelen
Onttrekking uit vrije reserve i.k.v. Landschapspark Oosterhout-Breda
Herinrichting Rulstraat groen is gedekt door een onttrekking uit de reserve
Bomencompensatie Binnenstad
Onttrekking uit reserve Bomencompensatie Binnenstad ter gedeeltelijke
dekking van “Jij maakt de Stad groen”
Van onderstaand kredieten worden de kapitaallasten gedekt door een
onttrekking aan een reserve. Conform BBV zijn de uitgaven in 2008 in één keer
afgeschreven (effect op de kapitaallasten):
• Reconstructie Bredaseweg-Zuid (Vrije reserve)
• Fietspad Markkanaal-Zuid (reserve Bovenwijkse voorzieningen)
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Lasten
230
Baten
65
16
25
7
5

499
93
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Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties
Buurt- en wijkbeheer: Twee projecten van buurtbeheer zijn in
2008 voorbereid, maar niet uitgevoerd, te weten: het plaatsen
van openbare verlichting op het middenterrein van de
Kastanjelaan en het realiseren van extra parkeerplaatsen op
het woonwagenkamp aan de Beneluxweg (beiden uitvoering
begin 2009). Daarnaast is het in 2008 extra budget voor IBOR
(o.a. bedoeld voor verbetering van het instrument MJP en
projectleiderschap IBOR) niet geheel aangewend (t.g.v.
invulling vacature door vertrek projectleider IBOR, tijdelijke
invulling en doorontwikkeling van de organisatie). In 2008
minder kapitaallasten, omdat het beleidsplan buiten spelen
vorig jaar is opgesteld (uren dus t.l.v. 2007). 2008 stond voor
de projecten uit dit beleidsplan in het teken van voorbereiden,
zodat deze in het komende jaar tot uitvoering komen.
In 2008 geen kosten voor uitvoering kwaliteitsimpuls
Openbare ruimte en voor het optuigen van de
beheersystemen groen en wegen. Tevens minder uren
verantwoord in beleid.
Door nieuwe werkwijze jaarplan grote onderschrijding op
budget Groot onderhoud wegen. Resterende middelen
ingezet ter dekking van andere projecten, zoals: herinrichting
wegen Larenbuurt, reconstructie fietspad Dongeroute en
wegmarkering Weststadweg. Tevens lagere kapitaallasten
door de uitstel van projecten.
Openbare verlichting: In 2008 piek in het groepsgewijs
vervangen van verouderde verlichtingsapparatuur, wat van
invloed is op zowel de kosten voor leveringen derden en de
kapitaallasten. Daarnaast hogere energiekosten omdat
eindafrekening 2007 pas in 2008 heeft plaatsgevonden.

L/B
L

V/N
V

Bedrag
224

L

V

311

L

V

1.375

L

N

410

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
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(Wat gaan we ervoor doen?)

Prestatiedoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Effectdoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Algemene doelstelling

- Normen behalen uitruktijden en
verbeteren paraatheid
- Verdere intensivering samenwerking
brandweerzorg met Drimmelen en
Geertruidenberg

In Oosterhout is sprake van een hoge mate van
brandveiligheid, indien zich toch incidenten
voordoen blijft schade beperkt (inclusief
rampenbestrijding)

- Navolging buurtpreventieprojecten
- Veiligheidsplan
- Afspraken met politie over meer
zichtbaarheid en aanwezigheid.
- Cameratoezicht.

In Oosterhout zijn verstoringen van de
openbare orde zoveel mogelijk voorkomen en
als zich een verstoring voordoet zijn
slachtofferschap en schade beperkt (inclusief
rampenbestrijding)

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

Schematisch Programma 4 Veilig

Prestatie indicatoren
-Aantal handhavers in openbare
ruimte
- Aantal verstrekte vergunningen APV
en bijzondere wetten
- Aantal controles evenementen in het
kader van brandveiligheid
- Aantal brandveiligheidscontroleurs
- Aantal gecontroleerde
gebruiksvergunningen panden
- Aantal verstrekte
gebruiksvergunningen panden
- Aantal brandweeroefeningen regulier
- Aantal korps in- en uit
- Uitruktijden brand/hulpverlening

Outcome indicatoren
- Algemeen gevoel van veiligheid
- Veiligheidsgevoel in woonbuurt en
gemeente
- Aandacht gemeente voor veiligheid
- Waardering inzet politie
- Prioriteit openbare orde en veiligheid
- Aandeel inwoners dat vaak bepaalde
plekken in de gemeente / woonbuurt
mijdt omdat die als onveilig worden
ervaren

Programma 4

Veilig

Portefeuillehouder: Vacature

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” is overeenkomstig het MJBP 20062010 de algemene doelstelling van dit programma.
Om aan deze algemene doelstelling verder inhoud te
geven, zijn effectdoelstellingen benoemd:
- In Oosterhout worden verstoringen van de
openbare orde zoveel mogelijk voorkomen
en als zich een verstoring voordoet zijn slachtofferschap en schade beperkt (inclusief
rampenbestrijding).
- In Oosterhout is sprake van een hoge mate van brandveiligheid, indien zich toch incidenten
voordoen blijft schade beperkt (inclusief rampenbestrijding).
Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
Algemeen gevoel van veiligheid
Veiligheidsgevoel in de eigen woonbuurt.
Veiligheidsgevoel in de gemeente
Aandacht gemeente voor veiligheid
Waardering inzet politie
Prioriteit openbare orde en veiligheid*

Score
2006
7,4
6,8
6,4
5,4
5,1
€
10,60
7,1%

Score
2007
7,3
7,1
6,3
5,2
5,0
€ 8,30

Score
Doel2008
stelling
7,5
7,3
7,1
7,1
6,4
6,5
5,4
6,0
5,0
6,0
€ 11,93
--

Aandeel inwoners dat vaak bepaalde plekken in de gemeente
11,8%
5,7%
-mijdt omdat die als onveilig worden ervaren
Aandeel inwoners dat vaak bepaalde plekken in de woonbuurt
2,9%
4,1%
2,9%
-mijdt omdat die als onveilig worden ervaren
* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen,
waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Programma 4 Veilig
Effectdoelstelling
In Oosterhout is sprake van een hoge mate van brandveiligheid, indien zich toch incidenten
voordoen blijft schade beperkt
Doelstelling/beoogd resultaat

Resultaat 2008

Behalen normen uitruktijden en verbeteren
paraatheid: nieuwe huisvesting brandweer én
organisatorische maatregelen.

De voorbereiding voor de bouw van de nieuwe
kazerne is in volle gang. Begin 2009 is gestart
met de bouw.
Er zijn 2 beroepskrachten aangesteld die in de
dagsituatie in de uitruk voorzien.
Er wordt uitvoering gegeven aan het plan van
aanpak voor inzet vrijwilligers voor de verbetering
van de paraatheid overdag.

Verdere intensivering samenwerking
brandweerzorg met Drimmelen en
Geertruidenberg

Samenwerking 3xrood verloopt goed. In het
voorjaar is hierover bestuurlijk overleg geweest. In
het najaar heeft een bestuurlijk overleg 3xrood
plaatsgevonden waarin is besloten te
onderzoeken op welke wijze de samenwerking
nog verder kan worden geïntensiveerd

Effectdoelstelling
In Oosterhout worden verstoringen van de openbare orde zoveel mogelijk voorkomen en als
zich een verstoring voordoet zijn slachtofferschap en schade beperkt
Doelstelling/beoogd resultaat

Resultaat 2008

Navolging buurtpreventieprojecten:
Toepassing van het Politiekeurmerk Veilig
Wonen afspraken met projectontwikkelaars
(doorlopend);
1 voorlichtingscampagne per jaar;
beoordelen bouwplannen (doorlopend);
verlichting volgens eisen PKVW (bij renovaties)
inspecties (tussentijds en bij oplevering).
De doelstelling met betrekking tot
politiekeurmerken is om door inbraakpreventie
het inbreken te ontmoedigen.

Burgers die informeren naar informatie over het
PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen) zijn
doorverwezen naar de website
www.politiekeurmerk.nl.
Er is in 2008 geen verzoek vanuit buurtpreventie
ontvangen om extra voorlichting te ontvangen. Het
verlenen van PKVW –certificaten en het
beoordelen van bouwplannen in de particuliere
sector geschiedt door particuliere bedrijven.

Veiligheidsplan:
Periodieke monitoring door de driehoek en het
college. Elk kwartaal in 2008 wordt de driehoek
en het college geïnformeerd. De raad wordt in
januari 2009 over de periode 2008
geïnformeerd.

Er is in mei 2008 een miniconferentie veiligheid
gehouden met betrokken interne en externe
partners. In juli is de wijkscan van de Politie
verschenen. Deze maakt het mogelijk te toetsen
of de doelstelling -10% aangiftes en meldingen is
gehaald.
Op 22 september 2008 is de evaluatie in de
driehoek behandeld. Inmiddels is de bestuurlijke
procedure afgerond en heeft de raad in december
de evaluatie van het uitwerkingsplan 2007 en het
uitwerkingsplan 2008/2009 vastgesteld
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Afspraken met politie over meer zichtbaarheid
en aanwezigheid:
De afspraken van 2007 worden voortgezet in
2008

De Politie is in het uitgaansgebied met extra
capaciteit op straat aanwezig tijdens de vrijdag -en
zaterdagavonden. Het aantal gemeentelijke
handhavers is inmiddels uitgebreid tot tien. De
winkelcentra zetten particuliere bewaking in.
Van maand tot maand worden met de Politie
afspraken gemaakt over samenwerking in de
openbare ruimte bij handhaven en toezicht.

Evaluatie toezichthouders in openbare ruimte
en Cameratoezicht: uitbreiding toezichthouders
en plaatsing camera’s in 2008. Het
cameratoezicht wordt meegenomen in de
reconstructie van de Klappeijstraat (vóór
terrasseizoen 2008)

Sinds 23 december 2008 is het
cameratoezichtsysteem in het uitgaansgebied
operationeel. De Politie heeft af moeten zien van
de realisering van een Regionale Toezichtruimte.
Momenteel worden de beelden uit Oosterhout
tijdelijk uitgelezen in het bureau van de Politie
team Oosterhout.

Op Weststad zal een pilot cameratoezicht in
2008 operationeel zijn, bij voldoende
deelnemers aan het project.

Op Weststad is de pilot cameratoezicht nog niet
van de grond gekomen. Het project bleek
financieel onhaalbaar en thans wordt door SBBO
(Stichting Beveiliging Bedrijven-terreinen
Oosterhout) gezocht naar een alternatief systeem,
niet uitgaande van zgn. openbare orde camera’s
maar camera’s voor zaaksbeveiliging.
Deze laatste vergen minder hoge kosten en de
operationele regie blijft in handen van SBBO.

Toelichting op de speerpunten 2008
Brandweer
De ontwikkeling van de afdeling brandweer was afgelopen jaar gebaseerd op een drietal pijlers. Op
de eerste plaats de ontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie (de Stad centraal, Oosterhout
familiestad). Belangrijk aspect hierbij was om als brandweer voldoende betrokken te blijven bij de
lokale ontwikkelingen. De tweede peiler was gericht op de ontwikkeling in 3 x rood verband. De
samenwerking binnen het cluster krijgt steeds meer vorm en inhoud. De laatste peiler betreft de
doorontwikkeling van de brandweer in het kader van de regionalisering beheer brandweer. Er is
afgelopen jaar uitvoering gegeven aan het afdelingsplan 3xrood. Het vinden en binden van
vrijwilligers, verzakelijking, professionalisering en paraatheid speelde een nadrukkelijke rol bij de
ontwikkelingsrichting van de afdeling brandweer in het algemeen.
Cameratoezicht
De notitie cameratoezicht winkelcentra is aangeboden aan de driehoek van 22 september 2008. Er
is door de driehoek gevraagd een publiek/privaat cameraplan voor de winkelcentra gereed te
hebben op 1 juni 2009, mocht blijken dat dan een aantal veiligheidsmaatregelen die reeds zijn
getroffen toch onvoldoende effect hebben gesorteerd.
Deze projecten zijn aangemeld bij het Regionaal Platform Criminaliteits Preventie dat in 2009 enkele
pilots wil ondersteunen.
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Overige activiteiten
•
De intensivering van de samenwerking in 3xrood-verband is in volle gang. Er is gewerkt aan de
uitvoering van het afdelingsplan 2008.
•
Voorbereiding voor de bouw van de nieuwe kazerne zijn getroffen. De bouw is gestart in maart
2009.
•
Met betrekking tot risicobeheersing is er in overleg met de gemeentelijke organisatie gewerkt
aan het invoeren van zgn. aanlandplekken voor de medewerkers van preventie in het
gemeentehuis.
•
Er is gewerkt aan de invoering van het Gebruiksbesluit met ingang van 1 november 2008.
•
Het eindrapport “terugdringen loze meldingen” is gereed. Het nodeloos alarmeren van het
vrijwillig brandweerkorps moet hiermee zo veel als mogelijk voorkomen worden. De eerste
vervolgactiviteiten zijn uitgezet.
•
Wegens (onverwacht) vertrekken van korpsleden is wederom geïnvesteerd in het werven én het
opleiden van vrijwilligers. Het opkomstniveau/paraatheid dient gegarandeerd te blijven.
•
In het kader van de uitvoering van de paraatheidsnota zijn een tweetal nieuwe vaste
medewerkers reeds in dienst getreden. De verbetering van de paraatheid is verder uitgewerkt in
vervolgstappen en actiepunten
•
De planvorming bij de brandweer (aanvalsplannen, brandkranenboek, rampenbestrijdingsplannen) met gebruikmaking van de automatisering- en informatiseringtechnieken (bv.
GIS) is opgepakt

Prestatie indicatoren
Overige indicatoren
Aantal handhavers in openbare ruimte
Aantal verstrekte vergunningen APV en
bijzondere wetten
Aantal adviezen inrichting openbare ruimte
Aantal adviezen bouw- en milieuvergunning
Aantal controles evenementen in het kader van
brandveiligheid
Aantal brandveiligheidscontroleurs
Aantal gecontroleerde gebruiksvergunningen
panden*
Aantal verstrekte gebruiksvergunningen
panden
Aantal brandweeroefeningen regulier
Aantal brandweer oefeningen realistisch
Aantal korps in- en uit
Uitruktijden brand/hulpverlening [mate waarin
wordt voldaan aan de norm]

SCORE
2006
6

SCORE
2007
6

PROGNOSE
2008
9,4

902

713

680

SCORE
2008
4 fte intern
6 fte extern
994

20
83
82

20
88
101

30
133
80

30
100
96

4
85

4
102

4
120

4
117

22

15

2

13

33
2
6/12
-/- norm

33
1
10/10
+/- norm
80%

33
1
1/1
-/- norm
25%

33
1
6/2
-/- norm
25%

*) Het in werking treden van het Gebruiksbesluit per 1 november 2008 zal het volgende tot gevolg
hebben:
 Minder gebruiksvergunningen
 Minder Legesinkomsten gebruiksvergunningen
 Meer toezicht
 Meer gebruiksmeldingen
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Specificatie beleidsonderdelen
Omschrijving
Integrale veiligheid
Vergunningverlening openbare
orde en veiligheid
Regionale brandweer
Preventie en voorbereiding
brandweer
Bestrijding van incidenten
brandweer
Totaal

Rekening
2007
3.267
198
3.069
0
0
3.069

Begroting
2008
3.031
109
2.922
0
0
2.922

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Saldo
2008
2008
3.651
-620
202
-93
3.449
-527
0
0
0
0
3.449
-527

Rekening
Lasten
704

Rekening
Baten
23

Rekening
Saldo
682

Begroting
Saldo
296

538
328

80
5

458
323

538
331

1.438

40

1.398

1.143

643
3.651

54
202

588
3.449

614
2.922

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
Nr.
Mutaties
L/B
X
Inzet eigen personeel
L
X
Kapitaallasten
L
1.
Lagere kosten brandweer
L
2.
Hogere kosten handhaving openbare orde en veiligheid
L
3.
Diverse hogere kosten O&V
L

Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Omschrijving
Stand
1-1-2008
Voorzieningen
Voorziening project De
Verbinding in Uitvoering
-2
Reserves
N.v.t.
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Vermeerderingen

V/N
N
N
V
N
N

Verminderingen

0

Programmajaarrekening 2008

Bedrag
185
64
-52
183
41

Stand 31-122008

0

-2

Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
N.v.t

Lasten
Baten

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties
L/B
V/N
L/B
In toenemende mate worden ook aanschaffingen gedaan voor
de andere “3xrood-gemeenten”. Deze kosten worden aan hen
doorberekend waardoor ook de baten stijgen.
L
N
In 2008 zijn bij de brandweer meer uren gemaakt op het
gebied van preventie en voorbereiding
L
N
In 2008 zijn meer kosten gemaakt voor de inhuur van externe
handhavers

Bedrag
-

201
156

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
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(Wat gaan we ervoor doen?)

Prestatiedoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Effectdoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Algemene doelstelling

Groei van het
gebruik van het
openbaar vervoer

- In 2009 HOV
- Busstation
- Experiment
fijnmazig vervoer

Doorstroming van
het autoverkeer

- Mobiliteitsplan
- Overleg over
Oosterhoutse- en
Bredaseweg

- Inhaalslag
onderhoud
fietspaden

Toename van het
fietsgebruik

- Vervanging
parkeerautomaten
- Evaluatie
parkeertarieven
- Evaluatie parkeren
- Parkeren
Warandelaan

Bezoekers en
bewoners zijn
tevreden over
parkeer
voorzieningen

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” minimaal
waarborgen en waar mogelijk verbeteren.

Schematisch Programma 5 Verkeer & Mobiliteit

Prestatie indicatoren
- Aantal black spots
- Parkeertarieven
- Bezettingsgraad fietsenstalling
- Aantal meldingen schades/
vernielingen

Outcome indicatoren
- Waardering parkeermogelijkheid in de
gemeente
- Waardering parkeergelegenheid in de
woonbuurt
- Fietsmogelijkheden in gemeente
- Prioriteit verkeer en
verkeersveiligheid
- Waardering openbaar vervoer in
gemeente

Programma 5

Verkeer & Mobiliteit

Portefeuillehouder: J. van Brummen

Wat willen we bereiken?
Dit programma kent op basis van het MJBP 2006-2010
de onderstaande algemene doelstelling: “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” minimaal
waarborgen en waar mogelijk verbeteren”.
Om hieraan inhoud te geven zijn, zoals in de
perspectiefnota 2008 staat verwoord, verschillende
effecten beoogd, namelijk:
- Doorstroming van het (auto) verkeer.
- Groei van het gebruik van het Openbaar Vervoer.
- Toename en stimulering van het fietsgebruik.
- Bezoekers en bewoners zijn tevreden over de parkeervoorzieningen.
- Toename leefbaarheid van buurten (30 kilometer zones).
Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
Score
Score Doel2006
2007
2008 stelling
Parkeermogelijkheden in de gemeente
6,1
6,3
5,8
6,0
Waardering parkeergelegenheid in de woonbuurt
6,7
6,5
6,4
6,5
Fietsmogelijkheden in de gemeente (doelstelling is prognose)
7,5
7,6
7,6
7,5
Verkeersveiligheid in de gemeente (doelstelling is prognose)
6,4
6,6
6,6
6,5
Prioriteit verkeer en verkeersveiligheid*
€ 10,38 € 7,38
€ 10,75
Openbaar vervoer in de gemeente
6,3
6,1
6,4
7,0
Waardering openbaar vervoer in de woonbuurt
6,6
6,5
6,8
7,0
* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen,
waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Programma 5 Verkeer en Mobiliteit
Effectdoelstelling
Doorstroming van het (auto) verkeer
Prestatiedoelstelling
Mobiliteitsplan:
e
In het 1 kwartaal 2008 wordt het uitvoeringsplan
voor het mobiliteitsplan opgesteld. Daadwerkelijke
uitvoering vindt in 2008-2015 plaats. Binnen dat
uitvoeringsplan zullen de kruisingen
Bovensteweg/Burg. Elkhuizenlaan en Vijf Eiken
(op- en afritten) prioriteit krijgen (quick wins).
Frequent overleg over Oosterhoutseweg en
Bredaseweg:

Resultaat 2008
Jaarlijks wordt een voortgangsrapportage van het
Mobiliteitsplan opgesteld, waarin tevens een
doorkijk naar de 2 volgende jaren zal worden
opgenomen. De voortgangsrapportage 2008 en
de doorkijk naar 2009 zal in maart 2009 aan het
college worden aangeboden.
Breda is betrokken bij de totstandkoming van het
Definitief Ontwerp voor de Bredaseweg. In week
44-2008 is met de werkzaamheden aangevangen.
Tijdens de uitvoering (met name voor het gedeelte
ten zuiden van de Burg. Materlaan) zal goede
afstemming en regelmatig overleg plaatsvinden
met Breda.

Effectdoelstelling
Groei van het gebruik van het Openbaar Vervoer
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Uitwerking van de projecten die zijn benoemd in
het kader van het project Hoogwaardig Openbaar
Vervoer:
e
- Vervanging VRI keiweg/Ridderstraat in de 1
helft van 2008, waarbij voorzieningen voor de
bus/HOV worden opgenomen zoals VETAG.
Alsmede aanpassingen voor de fiets;
- Reconstructie Bredaseweg en kruispunt
Bredaseweg/Burg. Materlaan: de planning gaat
uit van start van de uitvoering medio 2008. Het
werk loopt door tot in 2009. Hieraan ook
gekoppeld de inrichting van de bushaltes aan de
Burg.Materlaan conform de HOV-eisen.

-

Busstation aan de Leijsenhoek.

De gemeente is in overleg met de nieuwe
eigenaar van de gronden van het busstation over
de herontwikkeling van het gebied.

Experiment fijnmazig lokaal busvervoer:

De provincie heeft ingestemd met het instellen
van 2 nieuwe buurtbuslijnen in Oosterhout.

-

-

In september is gestart met de uitvoering van
de bushaltes Burg. Holtroplaan en de
Mathildastraat (zuidzijde).
T.a.v de herinrichting van het kruispunt
Slotlaan – van Oldeneellaan is de
voorbereiding in volle gang.
De vervanging van de VRI Keiweg /
Ridderstraat is doorgeschoven naar 2009. De
vervanging is gekoppeld aan de visie voor de
Ridderstraat die momenteel wordt uitgewerkt.

Effectdoelstelling
Toename van het fietsgebruik
Prestatiedoelstelling
Inhaalslag onderhoud fietspaden:
e
Aan de hand van het in het 3 kwartaal 2007
opgestelde en voorgelegde uitvoeringsplan
fietspaden voor de periode 2008 t/m 2010 worden
in 2008 fietsprojecten uitgevoerd.
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Resultaat 2008
In 2008 is voorbereiding gestart voor het project
fietspaden langs de Beneluxweg en de
Europaweg. Gestart is met de voorbereiding van
het project Slotlaan (kruispunt Slotlaan - van
Oldeneellaan).
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Programma 5 Verkeer en Mobiliteit
Effectdoelstelling
Bezoekers en bewoners zijn tevreden over de parkeervoorzieningen
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Vervanging parkeerautomaten:
Plaatsing van nieuwe parkeerautomaten vindt
e
plaats 2 helft 2008.

De voorbereidingen voor de plaatsing en
ingebruikname van de nieuwe parkeerautomaten
zijn gestart.

Parkeertarieven:
Beleid parkeertarieven bezien bij de vervanging
van de parkeerapparatuur in 2008.

Nieuwe parkeertarieven voor 2009 zijn eind 2008
vastgesteld.

Evaluatie parkeren (auto en fiets):
e
Evaluatie autoparkeren wordt uitgevoerd in 4
kwartaal 2007. Het betreft een evaluatie die vooral
gericht is op gebruik van parkeervoorzieningen en
de indeling van de parkeerzones.

De parkeerevaluatie is in december 2008 door het
college vastgesteld, en vervolgens is de raad
hierover per brief geïnformeerd. Vervolgstap is de
actualisatie van het parkeerbeleid.

Mobiliteitsplan
Planvoorbereiding quick-win A27 is in een vergevorderd stadium. Het project Quick Win is de
herinrichting van Esdoornlaan/Wilhelminakanaal Noord. Het andere Quick Win project “aanpassingen
aan de VRI Oosterhout Oost” en de aanpassingen bij Oosterhout Zuid komen later aan de orde.
Momenteel wordt er studie verricht naar de inrichting van de kruising Bovensteweg/ Elkhuizenlaan,
poorten 30 km-gebieden en nachtbussen.
Busstation
Bij de herontwikkeling van het terrein Leijsenhoek en Textap is als uitgangspunt gesteld dat het
busstation een plaats krijgt binnen deze herontwikkeling. Projectontwikkelaar zal dit in haar plannen
opnemen. Samen met provincie zal gemeente een onderzoek laten verrichten naar de benodigde
(toekomstige) capaciteit van het busstation. Herinrichting van de haltes zal pas plaatsvinden als
hierover meer bekend is.
Fijnmazig lokaal busvervoer
Sinds november 2008 rijden er twee nieuwe buurtbussen: één lijn van het centrum naar Vrachelen en
één lijn naar Oosterheide via de Beneluxweg met eindpunt zorgcentrum Buurstede. Op deze lijnen zal
het nieuwe goedkope tarief gaan gelden. De nieuwe buurtbussen zijn opgenomen in de exploitatie
2009 die op 9 december 2008 is ingegaan.
Haltetoegankelijkheid
Naast inrichting van HOV-haltes is een aantal haltes heringericht in het kader van een verbetering van
de haltetoegankelijkheid.
Nachtbus
Eind 2008 is met de provincie gesproken over de mogelijkheid voor invoering van een nachtbus naar
Breda. Nachtbus op zaterdagavond is een project dat voortkomt uit het mobiliteitsplan. Invoering van
nachtbus (pilot) in de dienstregeling 2010.
Vervanging parkeerautomaten
In 2008 is de evaluatie autoparkeren uitgevoerd. In verband met de betreffende evaluatie is gewacht
met het project vervangen parkeerautomaten. In 2008 is veel voorbereidend werk gedaan m.b.t. het
programma van eisen. Het betreft een Europese aanbesteding.

Programmajaarrekening 2008

41

Parkeertarieven
De invoering van gewijzigde parkeertarieven vindt plaats bij ingebruikname van de nieuwe
parkeerautomaten. Eind 2008 zijn de tarieven 2009 vastgesteld.
Prestatie indicatoren
Prestatie indicatoren
Aantal black spots
Parkeertarieven:
- Hoog tarief
- Laag tarief
Bezettingsgraad fietsenstalling (aantal
gestalde fietsen/ bromfietsen):
- Markt
- Arendshof
Aantal lijnen buurtbus
Bezetting deeltaxi:
- WMO passen
- Senioren passen
- Gebruikers WMO
Senioren-ritten
Wmo-ritten
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SCORE
2006
0

SCORE
2007
0

PROGNOSE
2008
0

SCORE
2008
1

€ 1,60/uur
€ 1,20/dag

€ 1,60/uur
€ 1,20/dag

€ 1,60/uur
€ 1,20/dag

€ 1,60/uur
€ 1,20/dag

86.693
108.942
4

70.638
124.833
4

41.500
73.500
4

73.672
137.783
6

2.650
3.475
1.275
8.700
83.000

2.771
1.366
977
8.168
73.902

2.610
3.324
1.007
7.700
76.800

2.475
3.200
1.175
7.800
75.000
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Rekening
2007
2.151
1.821
330
0
15
315

Begroting
2008
2.909
1.415
1.494
0
86
1.408

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Saldo
2008
2008
2.697
212
1.922
-507
775
719
0
0
122
-36
653
755

Rekening
Lasten
83
562
752
998
302
2.697

Rekening
Baten
-6
-13
21
1.918
2
1.922

Rekening
Saldo
88
576
731
-920
300
775

Specificatie beleidsonderdelen
Omschrijving
Openbaar vervoer
Beleid verkeer
Verkeersmaatregelen
Auto parkeren
Fiets parkeren
Totaal

Begroting
Saldo
114
729
698
-358
311
1.494

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd:
Nr.
X
X
1.
2.
3.
4.

Mutaties
Inzet eigen personeel
Kapitaallasten
Hogere inkomsten parkeervergunningen
Hogere parkeeropbrengst betaald parkeren
Hogere (netto) inkomsten parkeercontrole
Hogere kosten verkeersmaatregelen

L/B
L
L
B
B
B
L

V/N
V
V
V
V
V
N

Bedrag
397
35
19
213
142
32

Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Omschrijving
Voorzieningen
N.v.t.
Reserves
Bestemmingsreserve
concentratie
parkeervoorzieningen

Stand
1-1-2008

100

Vermeerderingen

Verminderingen

2

Programmajaarrekening 2008

Stand
31-12-2008

0

102
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Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
Reserve Bovenwijkse voorzieningen: ter dekking van de uitgaven op het krediet
fiets- en voetgangersoversteek Lage Molenpolderweg
Onttrekking uit de vrije reserve voor studie naar de spoorlijn Breda-Utrecht
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van het krediet
verbetermaatregelen vergunningen en betaald parkeren

Lasten
Baten
93
13
16

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties
Beleid verkeer: kosten van levering derden in 2008 o.a. hoger
door uitvoering van verkeersmaatregelen die gezien

L/B
L

V/N
N

B

N

Bedrag
148

maatschappelijk belang noodzakelijk waren. Uitstel van
deze projecten was niet acceptabel (hekwerk langs brug
Slotlaan, vrachtwagenportaal Hoofseweg en
verkeersplateau Dommelbergenweg).
Auto parkeren: hogere apparaatskosten i.v.m. handhaving
parkeren dan in 2007. Toename kosten van leveringen derden
door o.a. inhuur voor parkeerbeleid en handhaving en de
parkeerevaluatie. Dit alles wordt gedeeltelijk gecompenseerd
door de hogere inkomsten voor parkeren.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
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(Wat gaan we ervoor doen?)

Prestatiedoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Effectdoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Algemene doelstelling

- Uitvoering waterplan
- Afvalbeleid
- Riolering (inclusief grp)
- Ondergrondse opslag
huishoudelijk afval bij
hoogbouw.
- Onderzoek nieuwe locatie
milieustraat
- Afvalinzameling
- Energieprestatie op
Locatie.
- infiltratie regenwater
- Duurzaam ontwikkelen
nieuwe woningen
- Bij reguliere vervanging
van gemeentelijke auto’s
overgaan op
milieuvriendelijker
aardgas.

- Milieubeleidsplan

Overige zaken:
- milieubeheer bedrijven
- bodembeheer
- Milieucommunicatie
- geluid en lucht
- leefomgevingsbeleid

Beperken gebruik
grondstoffen, energie en
water en beperken ontstaan
van afvalstoffen.

Risico’s voor mens en
milieu beperken

- Omgevingsvergunning

Klanten kunnen vragen en
aanvragen op een
gemakkelijke manier
afhandelen met de
gemeente en zijn tevreden
over de toegankelijkheid
van de gemeentelijke
organisatie en producten

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

Schematisch Programma 6 Natuur, Milieu & Afval

Prestatie indicatoren
- Aantal milieuvergunningen
- Aantal AMvB-meldingen
- Aantal controles bedrijven milieu
- Aantal controles Bouwstoffenbesluit
- Handhaving milieu
- Afval en afvalstromen

Outcome indicatoren
- prioriteit bestrijding milieuvervuiling
- Waardering schoonhouden buurt
- Waardering ophalen huisvuil in de
woonbuurt

Programma 6

Natuur, Milieu & Afval

Portefeuillehouder: J.W.A. Boers

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” is de algemene doelstelling van dit
programma.
Via onderstaande effectdoelstellingen wordt aan
bovenstaande algemene doelstelling veder inhoud
gegeven:
- Risico’s voor mens en milieu beperken
(gezondheid, veiligheid, etc.).
- Beperken gebruik grondstoffen, energie en water en beperken ontstaan van afvalstoffen.
- Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de
gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en
producten.

Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
Score
Score
Doel2006
2007
2008
stelling
Prioriteit bestrijding milieuvervuiling*
€ 4,56
€ 4,93
€ 4.56
€ 4,56
Waardering schoonhouden woonbuurt
7,1
6,8
6,8
6,8
Waardering ophalen huisvuil in de woonbuurt
8,0
7,3
7,6
7,3
* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen,
waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Programma 6 Natuur, Milieu en Afval
Effectdoelstelling
Risico’s voor mens en milieu beperken (gezondheid, veiligheid, etc.)
Prestatiedoelstelling
Milieubeleidsplan
Vaststelling en uitvoering van het milieubeleidsplan
2008.

Resultaat 2008
Milieubeleidsplan wordt in het tweede
kwartaal van 2009 ter vaststelling voorgelegd
aan de raad.

Effectdoelstelling
Beperken gebruik grondstoffen, energie en water en beperken ontstaan van afvalstoffen
Prestatiedoelstelling
•
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Uitvoering waterplan

Resultaat 2008
•

De startnotitie die in 2008 zou worden
opgesteld, zal pas in 2009 kunnen
worden aangeboden, wanneer de
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Programma 6 Natuur, Milieu en Afval

•

Waterhuishouding Heilige Driehoek (3 kwartaal
2008). De uitvoering van dit plan (grachten van de
kloosters) wordt in overleg met het bestuur van de
stichting Heilige Driehoek in 2008 gerealiseerd;

•

•

Waterhuishoudkundigplan waterader Slotjese
e
Centrum (3 / 4 kwartaal 2008).

•

e

eindresultaten van de optimalisatiestudie
bekend zijn.
Het groenplan t.b.v. Heilige Driehoek is
gereed. Waterhuishouding is daarin
geïntegreerd. Aan het groenplan Heilige
Driehoek zal projectmatig uitvoering
worden gegeven. De uitvoering van het
groenplan is in voorbereiding.
Het waterhuishoudkundigplan is gereed.
Uitvoering ervan hangt samen met de
uitvoering van project Slotjes-Midden.

Riolering:
• Project Revitalisering industrieterrein Vijf Eiken
e
e
(1 t/m 3 kwartaal 2008);

•

•

Waterberging lussen Bovensteweg;

•

•

Afkoppelen bedrijventerrein Kanaalstraat/
Havenweg & Vaartweg;

•

•

Afkoppelen Slotjes-Midden (gefaseerde uitvoering
2008);
Rioolreparaties in de Natuurkundigenbuurt
e
(3 kwartaal 2008), Schrijversbuurt (oostelijk
ged.) en Molenbuurt
Trajectverkenning en verdere detaillering van de
nieuw aan te leggen persleiding aan de oostzijde
van Oosterhout.

•

•

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

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

•

De metingen zijn in voorbereiding (SATtest). I.v.m. een geschil met de
aannemer vindt stagnatie in de
oplevering plaats.

•

•

•

Ondergrondse opslag huishoudelijk afval bij
hoogbouw

•

De rioleringswerkzaamheden en de
aanleg van waterbergingsvoorzieningen
zijn afgerond, m.u.v. enkele maatregelen
t.b.v. de waterhuishouding op het
westelijke deel.
In de lussen Bovenste weg is de
grondwaterstand hoger dan verondersteld. Met de huidige gegevens zal het
voorontwerp worden aangepast om
enerzijds voldoende waterberging en
anderzijds een verantwoord landschappelijke inrichting te realiseren. Tevens is
onlangs ter plaatse een (niet verwachte)
bodemverontreiniging aangetroffen die
nader onderzoek vereist.
Aangezien het afkoppelen van
Havenweg, Elschot en Vaartweg
afhankelijk is van voldoende
waterberging in de lussen Bovensteweg
zullen de overige werkzaamheden ook
vertragen (zie hierboven). Uitvoering is
gepland in 2009 en 2010.
Het afkoppelen van Slotjes-Midden is
doorgeschoven naar 2009.
De rioolreparatiewerkzaamheden zijn
uitgevoerd.

Op drie verschillende locaties na (twee in
Slotjes Midden en een in het centrum) is het
project afgerond. De verwachting is dat de
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Programma 6 Natuur, Milieu en Afval
laatste container in het eerste kwartaal van
2009 operationeel zal worden. De vertraging
is ontstaan doordat de definitieve locaties
eerst na samenspraak met de omwonenden
is bepaald.
Afvalinzameling:
Mogelijke aanpassingen op basis van de ultimo 2007
uit te voeren enquête.

Het evaluatierapport is in het college
behandeld en ter inzage gelegd. Er
verandert niets aan de inzameling. De
centrale aanbiedplaatsen in Oosterhout
worden in 2009 gerealiseerd.

Onderzoeken en toepassen mogelijkheden om op
wijkniveau tot energiebesparing te komen via systeem
van Energieprestatie op Locatie.

Voor Zwaaikom en De Contreie zijn de
energievisies in de tweede helft van 2008
nader uitgewerkt tot concrete
oplossingsrichtingen. Voor Dorst en
Oosterhout-Oost is een energievisie
opgesteld.

Onderzoeken en toepassen mogelijkheden
afkoppelen d.m.v. infiltratie regenwater bij aanleg van
nieuwe woonwijken.

In het kader van het voldoen aan de basisinspanning zal het onderzoek naar potentiële
locaties waar mogelijkheden van afkoppelen
van regenwater aanwezig zijn, verder
worden uitgewerkt.

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

In de plannen voor nieuwbouw woningen
zoals Zwaaikom, De Contreie en Dorst
worden de duurzaamheidsaspecten
meegenomen. Afspraken hierover worden
zoveel mogelijk vastgelegd in
ontwikkelingsovereenkomsten.

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

Nog niet realiseerbaar aangezien er geen
sneltankstation voor aardgas in Oosterhout
is gelegen. Wel zijn er inmiddels initiatieven
vanuit de markt om te komen tot een
aardgasvulpunt.

Effectdoelstelling
Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de
gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en
producten
Prestatiedoelstelling
Omgevingsvergunning:
Het verlenen van omgevingsvergunningen en het
houden van toezicht daarop.

Resultaat 2008
De functiescheiding op persoonsniveau is
doorgevoerd. De invoering van de
omgevingsvergunning is vooralsnog
uitgesteld tot 1 januari 2010.

Realisatie diverse afkoppelprojecten
In 2008 is het gebied Tijmhof/Venkelhof afgekoppeld, er zijn boringen verricht voor het afkoppelen van
Arendshof Noord-Oost fase 2 en de regenwaterleiding voor Oosterheem en Amphia-terrein is
aangelegd alsmede dat er een start is gemaakt met de retentievoorziening hiervoor.
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Afkoppelen bedrijventerrein Kanaalstraat/Havenweg & Vaartweg & Waterberging lussen
Bovensteweg.
In 2008 is de projectvoorbereiding gestaag gevorderd. Er is nader onderzoek gedaan naar onder
andere grondwaterstanden (in de lussen is deze hoger dan vooraf verondersteld), kwaliteit (tevens is
onlangs t.p.v. een (niet verwachte) bodemverontreiniging aangetroffen die nader onderzoek vereist),
archeologie, benodigde hoeveelheid waterberging t.g.v. archeologie.
Met de nieuwe grondwaterstanden wordt het voorontwerp aangepast om enerzijds voldoende
waterberging en anderzijds een verantwoord landschappelijke inrichting te realiseren. Hierna kan het
definitieve ontwerp worden gemaakt.
Gezien verschillende fasen worden Havenweg-Elschot en Vaartweg afgekoppeld.
Voor het gedeelte Havenweg-Elschot is het ontwerp gereed en wordt het bestek voorbereid. De
e
aanbesteding van dit bestek wordt verwacht in 1 kwartaal 2009, na gunning kan dan worden gestart
met de uitvoering.
e
Het ontwerp van de Vaartweg is gereed 1 kwartaal 2009, waarna gestart kan worden met
besteksvoorbereiding. De verschillende deelprojecten worden vanwege hydraulische reden
achtereenvolgens uitgevoerd. De huidige planning voor de uitvoering is dat e.e.a. vanaf mei 2009 tot
september 2011 wordt gerealiseerd.
Afkoppelen Slotjes-Midden
De nieuwe werkwijze rondom het jaarplan 2009 heeft tot gevolg gehad dat verschillende projecten uit
het jaarplan 2008 zijn doorgeschoven naar 2009. Het afkoppelen in de wijk Slotjes-Midden behoort
daartoe.
Trajectverkenning en verdere detaillering persleiding
In 2008 is de haalbaarheidsstudie uitgevoerd en afgerond. Het college heeft besloten e.e.a. verder uit
te werken. Dit project wordt integraal afgestemd met het waterschap.
Kwaliteitsmetingen m.b.t. vuilemissie riolering:
In 2008 hebben alleen diverse kwantitatieve metingen plaatsgevonden. De verkregen gegevens bij de
diverse overstorten zijn kwantitatief geanalyseerd. De meetlocaties aan de Kanaalstraat en
e
e
Gooikensdam zullen naar verwachting 2 / 3 kwartaal 2009 operationeel zijn.
Afkoppelen afvoer van regenwater
Potentiële locaties waar mogelijkheden van afkoppelen van regenwater aanwezig zijn Oosterheem,
Amphia-terrein, Slotjes-midden, Zwaaikom en De Contreie.
Een verdere detaillering van de af te koppelen oppervlakken is tevens noodzakelijk in het kader van de
studie Optimalisatie Afvalwatersysteem (OAS).
Het rapport van het globaal waterhuishoudkundig plan De Contreie is gereed en concludeert dat de
mogelijkheid van afkoppelen d.m.v. infiltreren aanwezig is. Deze mogelijkheid zal benut worden. Start
aanleg 2008/2009.
Gemeentelijke auto’s op aardgas
Er is uit onderzoek gebleken dat 3 huisvuilwagens in aanmerking komen voor een roetfilter. Deze
zullen in 2009 worden gemonteerd. De nieuwe wagens die momenteel besteld worden, zijn voorzien
van minimaal Euro 5 motoren.
Euro 5 en hoger met EEV motoren zijn schoner dan aardgas. Alle nieuwe wagens dienen aan deze
eis te voldoen (Euro 5 is een norm voor uitstoot van NOx waar dieselmotoren binnenkort aan moeten
voldoen. EEV (Enhanced Environmental friendly Vehicles) is een type dieselmotor met 30% minder
brandstofverbruik en 50% minder roetuitstoot).
Tevens nemen we als gemeente Oosterhout deel aan opgerichte landelijk platform wagenparkbeheerders van NVRD, om nieuwe ontwikkelingen in milieuvriendelijk vervoer op de voet te volgen en
e
uit 1 hand te vernemen. Daarnaast komt er overleg tussen dit platform en het ministerie van VROM
(Milieu) voor pilots.

Programmajaarrekening 2008

49

Omgevingsvergunning:
De interne voorbereidingen gaan onverminderd door. In de loop van 2009 zullen werkprocessen
zoveel mogelijk integraal worden uitgevoerd, vooruitlopend op de invoering van de omgevingsvergunning. Voor een integrale uitvoering van de werkprocessen is aanschaf van software
noodzakelijk. Vanuit het grote belang van een regionale aanpak is in een miniconferentie van januari
2009 afgesproken op meerdere fronten samen te gaan werken met omliggende gemeenten.
Ook voor de aanschaf van software zal worden samengewerkt en heeft Oosterhout een trekkersrol.
Door de omvang van de samenwerking dient aanschaf van software plaats te vinden door middel van
Europese aanbesteding. Dat betekent dat in het eerste kwartaal van 2009 hier nog niet mee gewerkt
kan worden. Het streven blijft integrale implementatie van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) per 1 januari 2010.
Overige activiteiten
Rioolvervanging en het uitvoeren van reparaties;
In 2008 zijn er onder andere rioolreparaties uitgevoerd in het oostelijke deel van de Schrijversbuurt,
Natuurkundigenbuurt en de Molenbuurt. In Markkant, Ribesstraat, Cypressenstraat, Slotlaan en
enkele straten in de Larenbuurt zijn de riolen in 2008 vervangen. De rioolvervangingen in de Jan
Steenlaan, Lange Voren, Tijmhof & Venkelhof (uitvoering in combinatie met afkoppelen) zijn in 2007
voorbereid en in 2008 is de uitvoering nagenoeg compleet gerealiseerd.
Het aanleggen en beheren van bergbezinkbassin(-s);
De aanleg van een bergbezinkbassin (1.500 m³) stond aanvankelijk in navolging van eerdere
besluiten gepland op de locatie hoek Buurstede/ Paterserf. Het ontwerp en de besteksvoorbereiding
waren in 2008 in uitvoering. Tijdens de bewonersavond bleken de bewoners van het
appartementengebouw Toermalijn een gevoel van onrust en angst te hebben omtrent de aanleg van
dit bergbezinkbassin nabij het gebouw. Om tot een goede oplossingsrichting te komen, wordt naar
een alternatieve locatie gezocht, waarna voorbereiding en realisatie in 2009 kunnen geschieden.

Prestatie indicatoren

Overige indicatoren
1.

Afgekoppeld verhard oppervlak in ha.

Score
2006

Score
2007

Niet
bekend

Niet
bekend

Ambitie/
prognose
2008

Score
2008
14 ha.
t/m 2008

Grotere gebieden die zijn afgekoppeld in de periode 2005 t/m 2008 zijn:
• Winkelcentrum Arendshof inclusief Heuvel
• Bouwlingplein – Nieuwe Bouwlingstraat
• De inbreidingslocaties St. Paulushof, St. Antoniushof, Capucijnerhof, St. Jorisveld in Dorst
• Tijmhof / Venkelhof i.c.m. rioolvervanging
• Gemeentehuis incl. parkeerkuil
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Overige indicatoren
SCORE 2006
SCORE 2007
1 AFVAL GESPLITST IN
kg /
kg /
kg / inw.
kg / inw.
AFVALSTROMEN
aansl
aansl
1
A1 * restafval
220
527
199
A2 * zakken op milieustr.
12
29
20
B
* GFT-afval (laagbouw)
146
357
135
C
* Papier
83
197
81
D
* Glas
26
63
26
E
* Grof huisvuil
28
67
26
F
* Snoeihout (laagbouw)
75
179
78
G
* Hout
39
96
42
H
* Grond
36
87
37
I
* Puin
59
144
67
1
) restafval: alleen het huis aan huis opgehaalde restafval inclusief bedrijfsafval

Sorteeranalyse restafval
Aandeel in totaal
Gft-afval
Herbruikbaar papier
Hygiënisch papier
Drankkartons
Kunststoffen
Glas
Metalen
Textiel
Puin
Hout
Kca
Overig
Totaal

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

Overige indicatoren
Aantal inrichtingen milieu
Aantal milieuvergunningen
Aantal AMvB-meldingen
Aantal controles bedrijven milieu
Aantal controles Bouwstoffenbesluit
Handhaving milieu dwangsom:
vooraankondiging
Handhaving milieu bestuursdwang:
vooraankondiging
Handhaving milieu dwangsom:
geëffectueerd
Handhaving milieu bestuursdwang:
geëffectueerd
Aantal milieuklachten
Aantal bodemonderzoeken
Aantal bodemsaneringsprojecten

SCORE 2008
kg /
kg / inw.
aansl
199,5
493
17,9
129,6
82,0
26,9
29,2
72,8
39,2
33,4
54,8

2008 (cont.)
%
kg/aans.
30,5
12,4
10,2
3,7
17,8
2,8
2,4
3,7
5,8
1,9
0,1
8,8
493

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

SCORE
2006
1.910
33
118
431
84
26

SCORE
2007
1.918
20
189
202
69
0

PROGNOSE
2008
1.800
20
175
450
75
25

SCORE
2008
1.927
9
74
57
85
10

2

6

5

1

16

4

5

2

0

0

0

1

24
21
2

10
10
1

25
25
2

4
Onbekend
1
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Overige indicatoren
Aantal adviezen bodem
Leges bodemadviezen (in Euro’s)
Aantal adviezen grondbank
Hoeveelheid (in ton) inkomend grondbank
Hoeveelheid (in ton) uitgaand grondbank
(inclusief reservering)
Aantal adviezen geluid
Aantal adviezen milieu tbv bouwvergunning
In 2008 was er geen gemeentelijke grondbank.
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SCORE
2006
278
8.544
25
24.800
24.300

SCORE
2007
647
10.766
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

PROGNOSE
2008
250
8.000
25
20.000
20.000

SCORE
2008
Onbekend
6.625
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.

87
113

141
368

200
150

200
157
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Overige indicatoren
1. Knelpunten per 100 km riolering
2. Planrealisatie % riolering
3. Tarief rioolrecht woningen
4. Aantal aansluitingen
5. Tarief rioolrecht bedrijven (per werknemer)
6. Aantal werknemers

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

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

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

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Rekening
2007
12.165
12.072
93
0
0
93

Begroting
2008
13.204
12.859
345
0
3
342

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Saldo
2008
2008
13.238
-34
12.844
15
394
-49
0
0
0
3
394
-52

Rekening
Lasten
1.297
6.742
4.923
276
13.238

Rekening
Baten
103
7.377
5.364
0
12.844

Rekening
Saldo
1.194
-635
-441
276
394

Specificatie beleidsonderdelen
Omschrijving
Milieu beleid en beheer
Afvalverwijdering
Riolering
Waterhuishouding
Totaal

Begroting
Saldo
1.328
-682
-623
322
345

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd:
Nr.
X
X
1.
2.
3.
4.
5.

Mutaties
Inzet eigen personeel
Kapitaallasten
Composteerinrichting
Hogere kosten composteren
Hogere inkomsten composteren
Milieu
Bijdrage provinciale bodemsanering
Geluidsscherm spoor in Dorst
Hogere kosten milieuvoorlichting
Afvalverwijdering (100% kostendekkend)

L/B
L
L

V/N
V
V

L
B

N
V

105
96

L
L
L

N
neutraal
N

26
20
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Bedrag
861
408
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Lagere inkomsten afvalstoffenheffing
Lagere kosten inzameling algemeen
Extra inhuur personeel
Lagere stortkosten
Hogere inkomsten afvalverwijdering
Dekking via heffingen (voorziening)
Riolering
Lagere kosten beheer riolering
Hogere kosten onderhoud pompen en gemalen
Lagere kosten verontreinigingsheffing
Lagere kosten reiniging riolering
Lagere inkomsten rioolheffing
Dekking via heffingen (voorziening)

B
L
L
L
B
B

N
V
N
V
V
V

289
154
215
147
154
49

L
L
L
L
B
L

V
N
V
V
V
N

40
44
44
20
151
950

Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Omschrijving
Voorzieningen
Voorziening egalisatierekening reiniging
Voorziening egalisatierekening riolering
Voorziening intensivering
stedelijke vernieuwing bodem
Voorziening intensivering
stedelijke vernieuwing geluid
Voorziening zonebeheer
industrielawaai N.B.
Reserves
N.v.t.

Stand
1-1-2008

Vermeerderingen

Verminderingen

Stand
31-12-2008

212

96

0

308

263

849

0

1.112

158

0

246

-88

116

0

0

116

17

0

0

17

Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
N.v.t.

Lasten
Baten

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties
Afvalverwijdering: minder doorbelasting van ambtelijke uren
vanwege langdurig en algemeen hoger ziekteverzuim. Verder
hogere opname van opgebouwd verlof. Daarnaast zijn de
baten van de afvalstoffenheffing significant lager dan in 2007.

L/B
B

V/N
N

Bedrag
183

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
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(Wat gaan we ervoor doen?)

Prestatiedoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Effectdoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Algemene doelstelling

-. Uitwerken
Structuurplan Dorst
- Vlinderbuurt
- Vrachelen 4/5
- Herstructurering
Slotjes-Midden
- Zwaaikom
- structuurvisie
Paterserf
- Slotjesveld
- St. Josephstraat e.o.
- Analyse hoogbouw
- woonzorgvoorziening
Dommelbergen
- Diverse woningbouw

Meer bouwen naar
behoefte

Overige zaken:
- uitvoeren archeologisch onderzoek
- Subsidieverstrekking
Monumenten
- Geschiedschrijving
Oosterhout

- Invoeren revolving
fund

Behoud en gebruik van
monumenten en
cultuurhistorische
waarden

- Brede school
Vrachelen 4/5
- Vrachelen 4/5
realisatie
sportcomplex
- Ontwikkelen
Santrijngebied

Het ruime palet van
voorzieningen maakt
Oosterhout een
aantrekkelijke stad

- Uitwerken
Structuurplan
Oosterhout-Oost

Een optimaal
economische
vestigingsklimaat

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

Schematisch Programma 7 Bouwen en Wonen

Prestatie indicatoren
- Percentage grondgebied met
actuele bestemmingsplannen
- Aantal hectare bedrijventerrein
en woningen dat planologisch
is veiliggesteld
- Verhouding aantal koop- en
huurwoningen
- Aantal nieuw toe te voegen
woningen
- Aantal te verlenen
startersleningen
- Aantal te huisvesten
statushouders
- Aantal gemeentelijke
monumenten
- Aantal rijksmonumenten

Outcome indicatoren
- Tevreden over kwaliteit
woningen in de eigen
woonbuurt.
- Waardering eigen woning
- Prioriteit woningbouw

Programma 7

Bouwen & Wonen

Portefeuillehouder: Y.C.M.G. de Boer / J. van Brummen / C.P.W. Bode-Zopfi

Wat willen we bereiken?
In het MJBP 2006-2010 staat de navolgende algemene
doelstelling voor dit programma verwoord: “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”.
De onderstaande effectdoelstellingen zullen bijdragen
aan de bovenstaande algemene doelstelling:
- Bouwen naar behoefte.
- Behoud en gebruik van monumenten en cultuurhistorische waarden.
- Het ruime palet van voorzieningen maakt Oosterhout een aantrekkelijke (familie) stad.
- Een optimaal economische vestigingsklimaat.

Outcome indicatoren
Programma 7 Bouwen & Wonen
Score
Score
Score
DoelBurgerindicator (Burgerijenquête)
2006
2007
2008
stelling
Tevreden over kwaliteit woningen in de eigen
7,4
*
7,4
7,4
woonbuurt
Waardering eigen woning
7,6
8,0
7,9
8,0
Prioriteit woningbouw**
€ 3,45
€ 5,11
€ 4,29
-* enquête op wijkniveau één keer per 3 jaar.
** als burgers € 100,= krijgen die ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te
krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Programma 7 Bouwen en Wonen
Effectdoelstelling
Meer bouwen naar behoefte
Doelstelling/beoogd resultaat

Resultaat 2008

Uitwerken Structuurplan Dorst:

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

Vlinderbuurt: In 2011: 30 betaalbare woningen op
locatie waar nu school is gevestigd

Start planontwikkeling locatie school in 2009,
start bouw in 2011.
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Programma 7 Bouwen en Wonen
Uitwerken structuurplan de Contreie: in ieder geval
de bouw van
140 sociale huurwoningen
140 goedkope koopwoningen
140 vrije kavels.

De studiefase is afgerond met vaststelling van
de ontwikkelrichting voor stedenbouw,
communicatie, volkshuisvesting / CPO en de
energievisie. Er is gestart met de ontwerpfase
waarin het stedenbouwkundig plan, beeldregie
en verkaveling verder worden geconcretiseerd.
e
Definitief Ontwerp is gereed in 1 kwartaal 2009.
Het archeologisch vooronderzoek en
munitieonderzoek zijn afgerond. Plan van
aanpak vervolg voor archeologie worden in 2009
genomen. Het voorontwerp bestemmingsplan
wordt najaar 2009 afgerond en ter visie gelegd.

Herstructurering Slotjes-Midden

Besluitvorming omtrent de samenwerkingsovereenkomst is afgerond. Start van de
woningbouw aan de van Oldeneellaan wordt in
2009 verwacht; op het Dija-terrein voorjaar 2009;
Herinrichting openbaar gebied verloopt volgens
planning.

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

De procedure bestemmingsplan Zwaaikom is
ernstig vertraagd door uitspraak van de Raad
van State; een nieuw provinciaal
goedkeuringsbesluit wordt voorbereid. De
onderzoeken luchtkwaliteit, akoestiek en
verkeersontsluiting zijn afgerond. In januari 2009
volgt nieuw goedkeuringsverzoek aan GS,
waarvan het besluit binnen enkele maanden
wordt verwacht.
Contracten met ontwikkelaars op het eiland zijn
al enige jaren geleden gesloten; er zijn weinig
mogelijkheden om hier extra goedkope
woningen toe te voegen;
Toevoeging van goedkope woningen zullen
worden ingebracht bij ontwikkelaars vaste wal,
contractvorming voorzien in 2009; door de
vertraging staat het financieel resultaat onder
druk.

Uitwerken structuurplan Paterserf, incl.
Intergaslocatie:

De stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn
bepaald en met kandidaat-ontwikkelende
partijen zijn gesprekken gevoerd over de te
hanteren voorwaarden. De planologische
procedure zal in 2009 zijn beslag krijgen, waarna
in 2010 met de realisering kan worden gestart.
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Programma 7 Bouwen en Wonen
Slotjesveld:
e
Vaststelling integrale visie 1 kwartaal 2008. Start
bouw verpleeghuisvoorziening c.a. medio 2008.

Start bouw verpleeghuis/zorgcentrum is gepland
in het voorjaar 2009.
Inrichting Slotjesveld wacht op onderzoek naar
haalbaarheid toekomstige plaats parkeervoorziening.
Thans wordt koppeling met plannen rond het
stadhuis nader onderzocht.
Inmiddels is een (tijdelijke) voetverbinding /
doorsteek Slotjesveld naar Slotje Brakestein
gerealiseerd.
Openbaarstelling park Brakestein wordt
voorbereid d.m.v. het opstellen van een
inrichtings- en beheersplan.
Ook worden de gebruiksmogelijkheden van het
Slotje Brakestein onderzocht.

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

De nieuwbouw van de school De Touwbaan is
inmiddels in gebruik genomen. De uitgiftestrategie voor de restantgronden is bepaald.
De mogelijkheden hiertoe zijn in 2008
onderzocht, zodat de raad hierover in 2009 kan
worden geïnformeerd.

Gedegen analyse naar mogelijkheden hoogbouw

In 2009 zullen de resultaten van de
gedachtevorming daaromtrent aan de
gemeenteraad worden gepresenteerd.

Studie naar meest gewenste opzet voor woonzorgvoorzieningen in Dommelbergen start in 2008.

In het tweede kwartaal van 2009 zal de
gemeenteraad ter zake worden gerapporteerd.

Diverse woningbouw
- 30 sociale huurwoningen op locatie St.
Antoniusstraat

- Met Cires en de eigenaar van de supermarkt
zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden
waaronder de inmiddels uitgewerkte
bebouwingsopzet zal worden gerealiseerd. De
bouwvergunningprocedure, die daarop aansluit,
is voorzien in de tweede helft van 2009.
- De randvoorwaarden waarbinnen de
ontwikkeling kan gaan plaats vinden zijn bekend.
De selectieprocedure voor de in te schakelen
marktpartij is gestart in het vierde kwartaal van
2008.
- De bouwplannen zijn tijdens een
informatieavond aan omwonenden
gepresenteerd. De bouwvergunningprocedure,
die daarop aansluit, is gepland eerste kwartaal
2009

-

levensloopbestendige woningen op
vrijkomende locatie basisschool
Torenschouw

-

betaalbare woningen ontwikkelen op
voormalige Dija-locatie.

Effectdoelstelling
Het ruime palet van voorzieningen maakt Oosterhout een aantrekkelijke stad
Doelstelling/beoogd resultaat
De Contreie realisatie brede school:
Planologische voorbereiding wordt in
bestemmingsplan De Contreie geïntegreerd.
Planning feitelijke nieuwbouw is 2010.

Resultaat 2008
De Brede school wordt Multifunctionele
accommodatie (MFA). Samenwerkingsvorm en
aanbesteding worden momenteel uitgewerkt. In
de procedure wordt de MFA naar voren
getrokken middels een projectbesluit. Planning

blijft gehandhaafd. Start bouw 2010.
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Programma 7 Bouwen en Wonen
De Contreie realisatie sportcomplex

Twins is uit het programma gehaald. Nu wordt
gestudeerd op inrichting. Sportvelden krijgen
een apart bestemmingsplan.
•

Ontwikkelen Santrijngebied en realisatie Huis van
Cultuur.

•

•

concept masterplan van het
Santrijngebied ter besluitvorming in de
raad.(is in januari 2009 vastgesteld)
Programma van Eisen Huis voor Cultuur
en grondexploitatie alsmede
investeringen voor Huis voor Cultuur
gereed.
Gestart met voorbereidingen en
aanvang Europese architectenselectie
en WRO procedure.

Effectdoelstelling
Een optimaal economische vestigingsklimaat
Doelstelling/beoogd resultaat
Uitwerken Structuurplan Oosterhout-Oost

Resultaat 2008
Opstellen bestemmingsplan bedrijventerrein
Everdenberg Oost II en bedrijfscluster Ter Horst
is gaande, besluitvorming in 2009;
Bestemmingsplan autonome groei Oosteind
wordt opgesteld;
MER-procedure N629 afgerond. Provincie dient
standpunt in te nemen;
Er worden kaders ontwikkeld voor nieuwe
woningbouw.

Effectdoelstelling
Behoud en gebruik van monumenten en cultuurhistorische waarden
Doelstelling/beoogd resultaat
Invoeren revolving fund:
Beleidsnota wordt eind 2007 aan raad ter
vaststelling aangeboden.

Prestatie indicatoren
Prestatie indicatoren
Percentage grondgebied met actuele
bestemmingsplannen
Aantal woningen dat planologisch is
veiliggesteld uit het programma wonen uit het
uitwerkingplan Breda-Tilburg
(totaalprogramma 4300 tot 2015)
Verhouding aantal koop- en huurwoningen

Resultaat 2008
In het tweede kwartaal van 2008 zijn in Diner
Pensant gesprekken gevoerd met betrokkenen
over inhoud en richting van de op te stellen Nota
Monumenten en Archeologie, zodat de nota eind
2009 ter vaststelling in de raad kan worden
aangeboden.

SCORE
2006
70%

SCORE
2007
90%

PROGNOSE
2008
100%

SCORE
2008
96%

790

2.800

--

2.800

61- 39

61-39

65-35

65-35
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Prestatie indicatoren

SCORE
2006
286

SCORE
2007
471

PROGNOSE
2008
349

SCORE
2008
xxx

Aantal nieuw toe te voegen woningen (20062010)
- huur bereikbaar
88
- huur middelduur
0
- huur duur
0
- koop goedkoop
25
- koop middelduur
33
- koop duur
203
Aantal te verlenen startersleningen SVn (t/m
0
5
3
3
2008)
Aantal te huisvesten statushouders
(minimaal halen wettelijke taakstelling per
26
21
25
46
jaar).
Aantal overschrijdingen aftoppingsgrens
N.v.t. *
huursubsidie per studiejaar.
4
3
8
Aantal gemeentelijke monumenten
180
169
180
180
Aantal panden in procedure
8
17
0
0
Aantal rijksmonumenten
62
82**
62
82
Aantal panden in procedure
0
0
0
0
Beschermd stads- en dorpsgezicht
2
2
3
3
Beschermd stads en dorpsgezicht in
1
1
-0
behandeling
Aantal opgeleverde woningen
693
647
700
219
Handhaving bewoning recreatiewoningen:
- Aanschrijvingen handhaving
19
17
15
7
recreatiewoningen
- Aanschrijvingen om voldoen aan eisen
21
5
40
12
bouwbesluit
- Aanschrijvingen mogelijke gedoogbe32
6
30
7
schikking
- Uitgeschreven doordat personen ver46
32
40
16
trokken zijn
- Verleende gedoogbeschikkingen
22
12
10
4
* in 2008 verplichting komen te vervallen
** aantal is op zich iets toegenomen, maar in het verleden verkeerd geteld: complexen met
meerdere monumenten zijn als 1 geteld en moeten afzonderlijk worden geteld.
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Specificatie beleidsonderdelen
Omschrijving
Bouwgrondexploitatie
Monumentenbeleid en
archeologie
Bouwvergunningen
Huurtoeslag
Volkshuisvestingsbeleid
Stedelijke ontwikkeling
Structuur- en
bestemmingsplannen
Beheer van gronden en
gebouwen
Totaal

Rekening
2007
15.381
16.451
-1.070
313
4.169
-4.926

Begroting
2008
24.434
22.920
1.514
0
0
1.514

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Saldo
2008
2008
13.358
11.076
19.953
2.967
-6.595
8.109
1.621
-1.621
636
-636
-5.610
7.124

Rekening
Lasten
9.196

Rekening
Baten
17.489

Rekening
Saldo
-8.292

Begroting
Saldo
365

369
1.558
37
153
1.499

90
1.711
0
202
289

279
-153
37
-50
1.210

257
-103
31
-41
748

432

80

352

274

114
13.358

92
19.953

22
-6.595

-17
1.514

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
Nr.
Mutaties
L/B
X
Inzet eigen personeel
L
X
Kapitaallasten
L
1.
Winstneming grondexploitaties
B
2.
Storting in reserve bovenwijkse voorzieningen
L
3.
Hogere kosten (digitalisering) bestemmingsplannen
L
4.
Plankosten Bayens Locatie
L
5.
Kosten en opbrengsten ISV voorziening
L/B
6.
Kosten planschades
L
7.
Lagere huuropbrengsten gronden
B
8.
Inhuur personeel uitvoering omgevingsvergunning
L
9.
Hogere legesinkomsten uit bouwvergunningen
B
10.
Kosten archeologie
L
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V/N
V
N
V
neutraal
N
N
neutraal
neutraal
N
neutraal
V
neutraal

Bedrag
316
292
6.675
47
11
25
230
-
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Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Omschrijving
Stand
1-1-2008
Voorzieningen
Voorziening intensivering
stedelijke vernieuwing
algemeen
1.126
Voorziening ISV periode
2005-2009
489
Reserves
Algemene bedrijfsreserve
12.744
Bovenwijkse voorzieningen
grondexploitatie
10.051
Bestemmingsreserve
woonfonds
396
Bestemmingsreserve BWS (vrij
besteedbaar)
0
Bestemmingsreserve
renterisico BWS
452
Bestemmingsreserve
instandhouding gemeentelijke
monumenten
51
Bestemmingsreserve
startersleningen
760

Vermeerderingen

Verminderingen

Stand 31-122008

0

0

1.126

289

40

738

305

0

13.049

1.615

186

11.480

18

0

414

6

0

6

44

0

496

1

0

52

11

2

769

Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves
Storting in renterisico reserve BWS deel rentetoevoeging aan reserve i.v.m.
inflatie en vermindering garantstelling.
De ontvangen locatie gebonden subsidies (BLS) zijn toegevoegd aan de
algemene bedrijfsreserve grondexploitatie.
Storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen vanuit de grondexploitaties
e
Molenstraat, Vlinderbuurt en Weststad 3 fase
Onttrekking aan reserves
Storting in de vrije reserve voor het krediet herontwikkeling Slotjes-Midden
Onttrekking uit reserve starterslening ter dekking van kosten voor uitvoering van
regeling
Onttrekking aan de vrije reserve voor krediet plankosten opstellen
bestemmingsplan N 629
Onttrekking aan de vrije reserve voor het krediet actieplan Stadshart
Onttrekking aan de vrije reserve voor het krediet plankosten Slotjesveld
Onttrekking aan de vrije reserve voor het krediet plankosten Oosterhout Oost
Onttrekking aan de vrije reserve voor het krediet plankosten Santrijn/Huis voor
Cultuur
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Lasten
44
113
1.464
Baten
-2
2
17
16
99
167
337

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties
L/B
V/N
Niet van toepassing. Winstnemingen van de grondexplotatie
verschillen jaarlijks. Dit veroorzaakt grote schommelingen in
het resultaat ten opzichte van voorgaande jaren.
Vanaf 2008 is er structureel een bedrag opgenomen
L
N

Bedrag

50

voor restauratie van monumenten. (Was voorheen
reserve)

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
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(Wat gaan we ervoor doen?)

Prestatiedoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Effectdoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Algemene doelstelling

- Spilfunctie VVV
meerjaren convenant

- Toerisme
- Versterking rol
gemeente
- versterking
samenwerking

Een sterk imago van
Oosterhout met een
ideaal profiel als
vestigingsplaats voor
bedrijven en als
toeristische
bestemming

- Uitbreiding
parkmanagement
- Intergas
- Brabant Water
- nieuwe bedrijven
terreinen
- Revitalisering Vijf
Eiken
- Integrale aanpak
‘havens’

Sterk economische
structuur en Optimaal
economische
vestigingsklimaat

- Terugdringen
administratieve
lastendruk
- Uitbreiding
relatiebeheer met
ondernemers.

Tevreden
ondernemers over
gemeentelijke
dienstverlening

- Werkgelegenheid
- Huisvesting CWI
- Parkmanagement en
arbeidsmarktbeleid

Optimale instroming
van mensen op de
reguliere arbeidsmarkt

- Sociale zekerheid;
terugdringen van
niet gebruik
- Invoeren Oosterhout
Pas
- Actualisatie
Minimabeleid
- Bevorderen
participatie kinderen
met gezinnen laag
inkomen
- extra aandacht
Schuldpreventie

vergroten
maatschappelijke
participatie

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

Schematisch Programma 8 Werk & Inkomen

Prestatie indicatoren
- Bedrijventerreinen
- startende ondernemers
- Aantal opgestarte
reïntegratietrajecten
- Aantal opgestarte sociale
activeringstrajecten
- Aantal toegekende
loonkostensubsidies
- Aantal personen in Work First
- Wiw-dienstbetrekkingen
- Werkloosheidspercentage
- Aantal bijstandsgerechtigden
- Aantal aanvragen schuldregeling
- Aantal schuldsaneringen
- Uitstroom en instroom
bijstandsuitkeringen

Outcome indicatoren
-Tevreden over winkelaanbod
- Waardering winkels
- Prioriteit stimuleren vestiging nieuwe
bedrijven
- Arbeidsparticipatie
- Prioriteit bestrijding werkloosheid

Programma 8

Werk & Inkomen

Portefeuillehouder: C.P.W. Bode-Zopfi/ Y.C.M.G. de Boer/ J.W.A. Boers/ J. van Brummen

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” is de algemene doelstelling van dit programma.
Hieruit zijn onderstaande effectdoelstellingen gedestilleerd:
- een sterk imago van Oosterhout familiestad met een ideaal profiel als vestigingsplaats voor
bedrijven en als toeristische bestemming (relatie met het bijzondere programma Centrum+).
- een sterke economische structuur.
- een optimaal economisch vestigingsklimaat.
- tevreden ondernemers over de gemeentelijke dienstverlening.
- optimale instroming van mensen op de reguliere arbeidsmarkt. Indien dit niet direct haalbaar
is worden mogelijkheden van de WSW of andere trajecten aangeboden ter verhoging van
de maatschappelijke participatie.
- vergroten maatschappelijke participatie door mensen (tijdelijk) te voorzien van een
financieel bestaansminimum voor de algemene kosten van het bestaan.

Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006
8,5
8,1

Score
2007
8,6
8,5

Score
2008
8,6
8,4

DoelStelling
8,6
8,4

Tevreden over winkelaanbod in de gemeente.
Waardering winkels voor dagelijkse boodschappen in de
woonbuurt
Prioriteit stimuleren vestiging nieuwe bedrijven. *
€ 3,40
€ 4,03
€3,35
€ 4,00
Arbeidsparticipatie
64%
66%
66%
Aandeel 18-64 jarigen dat meer dan 20 uur per week werkt
51%
63%
63%
Prioriteit bestrijding werkloosheid. *
€ 6,17
€ 6,00
€ 3,91
* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen,
waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Programma 8 Werk & Inkomen
Effectdoelstelling
een sterk imago van Oosterhout familiestad met een ideaal profiel als vestigingsplaats voor
bedrijven en als toeristische bestemming
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Toerisme
- Uitvoering prestatieafspraken meerjaren
convenant. Een van de activiteiten hierin is
de intensivering van de promotiecampagne
Oosterhout familiestad en het versterken
van de relatie tussen VVV en Uitpunt.

Naast de reeds bestaande promotieactiviteiten (tvspotjes etc.) kan vanaf 11 september 2008 een virtueel
bezoek worden gebracht aan Oosterhout.
Per september 2008 werken VVV en Uitpunt samen op
het gebied van registratie, coördinatie en promotie van
evenementen.
In 2008 is het besluit genomen om het
samenwerkingsverband “Brabant aan de Biesbosch” te
continueren tot en met 2009

Effectdoelstelling
Sterk economische structuur
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Nutsvoorzieningen, Intergas:
Besluitvorming over de fusie heeft in 2007
plaatsgevonden.

De bijeenkomst van de AvA van 17 december heeft
sterk in het teken gestaan van de kredietcrisis. Zoals
blijkt uit onze informatieve brief aan de gemeenteraad
van 22 december en het bijbehorende persbericht heeft
Intergas enerzijds operationeel een goed jaar achter de
rug, maar anderzijds nadelige effecten van de
kredietcrisis ondervonden.

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

Op 26 juni is de AvA bijeen geweest en daarin is
aangegeven dat de ontwikkeling t.a.v. het rijksbeleid
nauwgezet en zeer kritisch zullen worden gevolgd. Het
ministerie wenst om via winstregulering (in de vorm van
voorschriften t.a.v. bedrijfsresultaten en weerstandsvermogen) redelijke tarieven voor de drinkwatersector
te waarborgen.

Effectdoelstelling
Optimaal economische vestigingsklimaat
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Ontwikkeling en inrichting nieuwe
bedrijventerreinen 40 ha in 2010:

Er is gestart met uitvoering diverse onderzoeken en
opstellen voorontwerpbestemmingsplan Everdenberg
Oost. De vaststelling van het bestemmingsplan
geschiedt in 2009. De grondverwervingonderhandelingen zijnde gaande.

Revitalisering Vijf Eiken:

De revitalisering van het bedrijventerrein Vijf Eiken is in
2008 afgerond.

Integrale aanpak ‘havens’:

In 2009 is hiervoor geld begroot om te komen tot een
integrale aanpak.
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Programma 8 Werk & Inkomen
Effectdoelstelling
Tevreden ondernemers over gemeentelijke dienstverlening
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Terugdringen administratieve lastendruk

Vastgesteld is welke vergunningen worden afgeschaft,
welke vereenvoudigd of omgezet kunnen worden in
algemene regelingen. Implementatie wordt thans
uitgewerkt.

Uitbreiding relatiebeheer met ondernemers

Er vindt periodiek overleg plaats met het bedrijfsleven
in brede zin. Maandelijks worden er bedrijfsbezoeken
afgelegd waarbij knelpunten en mogelijkheden worden
geïnventariseerd. Daarnaast worden bijeenkomsten
voor de ondernemers georganiseerd zoals een open
huis.

Effectdoelstelling
Optimale instroming van mensen op de reguliere arbeidsmarkt. Indien dit niet direct haalbaar
is worden mogelijkheden van de WSW of andere trajecten aangeboden ter verhoging van de
maatschappelijke participatie
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Werkgeversbenadering
Operationeel Werkgeversservicepunt
(inclusief inpassing werkmakelaar)
en
Samenwerking binnen een
bedrijfsverzamelgebouw

Het college werkte in 2008 samen met CWI, UWV,
Drimmelen en Geertuidenberg aan goede
dienstverlening op het vlak van werk en inkomen voor
werkgevers en werkzoekenden in de regio. In februari
2008 is het Werkgeverservicepunt (WSP) van start
gegaan met de bedoeling om samen vanuit een punt
dienstverlening aan werkgevers aan te bieden. Het
WSP is gevestigd in het CWI-gebouw.

Implementatie beleid Work First
150 personen in Work First

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

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

Per 31-12-2008 is sprake van 539 huishoudens < 65
jaar met een WWB-uitkering voor levensonderhoud. Dit
resultaat is beter dan in het Beleidsplan 2008
voorgenomen. 18 huishoudens ontvingen een IOAWen 5 een IOAZ-uitkering. Deze aantallen zijn in lijn met
het Beleidsplan 2008.
De uitvoering van de WWB voor personen van 65 jaar
en ouder is met ingang van 1 juli 2008 gemandateerd
aan de Sociale Verzekeringsbank. Doelstelling is
geweest om het bereik te vergroten. 104 huishoudens
≥ 65 jaar ontvingen op 31-12-2008 een
bijstandsuitkering. Dit aantal ligt boven de
oorspronkelijke doelstelling van 95 huishoudens.

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

Op 2 juli 2008 zijn de beleidsnota modernisering Wsw
en de verordeningen door de gemeenteraad
vastgesteld. Vervolgens is de uitvoering van dit
vastgestelde beleid ter hand genomen.
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Programma 8 Werk & Inkomen
Wet inburgering
Het aanbieden van 120
inburgeringtrajecten (in combinatie met
handhaving van de inburgeringplicht)

Na de vertraagde start van de trajecten in 2007, is de
inburgering inmiddels goed op gang gekomen. De
doelstelling om in 2008 120 inburgeringstrajecten aan
te bieden is behaald.

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

Resultaat 2008

Sociale zekerheid; terugdringen van niet
gebruik (bereik vergroten met 10 %):
Bereik vergroten van 5% ten opzichte van
2007.
In 2010 bereik vergroten van 10% ten
opzicht van 2007.

In 2008 hebben in totaal 1.170 huishoudens van een
minimavoorziening gebruik gemaakt. In 2007 waren dit
nog 1.150 huishoudens, dus een stijging van het bereik
van 2%.

Invoeren Oosterhout Pas per 1/9/2008

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

Toelichting op de speerpunten 2008

Samenwerking binnen een bedrijfsverzamelgebouw
Het college heeft in juli 2008 de opdracht gegeven om samen met de ketenpartners ook
dienstverlening voor werkzoekenden op eenzelfde manier te organiseren. Doel hiervan is dat
werkzoekenden te maken krijgen met één centraal punt van waaruit zij worden begeleid naar werk
waarbij zij niet steeds met verschillende organisaties te maken krijgen.
Door de fusie van CWI en UWV (tot het WERKbedrijf van UWV) en de voorgenomen sluiting van de
CWI vestiging in Oosterhout is sprake geweest van onzekerheid bij alle partijen. De lopende
samenwerking is voortgezet, maar er is een pas op de plaats is gemaakt als het gaat om nieuw te
ontwikkelen dienstverlening. M.n. in het laatste kwartaal is veel aandacht gegaan naar het
huisvestingsvraagstuk en de gevolgen voor de gemeenten.

Terugdringen administratieve lastendruk:
Vanuit de regionale werkgroep ligt er een voorstel tot aanpassing van de APV. Regionaal is
afgesproken de nieuwe APV vóór 1 april 2009 te implementeren. Over de implementatie van alle
afspraken uit het collegebesluit van 2008 moeten nog afspraken gemaakt worden.
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Sociale zekerheid
Terugdringen niet-gebruik (bereik vergroten met 5%):
Uit gegevens van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat het aantal huishoudens in
Oosterhout met een minimuminkomen in 2008 lager is dan in 2007. Gemiddeld waren er in 2007
1690 huishoudens en in 2008 1423. Dit betekent dat het bereik van huishoudens met een
minimuminkomen is toegenomen. In 2007 bereikten we 68% terwijl dit in 2008 is toegenomen tot
een bereik van 82%.
Nutsvoorzieningen, Intergas:
Het belangrijkste effect deed zich voor ten aanzien van de Cross Border Lease (CBL). Inmiddels
heeft de BNG de vervangende zekerheden beschikbaar gesteld. Als voorwaarde is echter wel
gesteld dat de solvabiliteit moet worden versterkt naar minimaal 30%, met als budgettair nadelig
bijverschijnsel dat komende jaren door Intergas geen winst meer mag worden uitgekeerd.
In verband met de turbulentie rondom de kredietcrisis is de besluitvormingstraject voor de nabije
e
toekomst van Intergas doorgeschoven naar de 1 helft van 2009
Nutsvoorzieningen, Brabant Water:
Tijdens de AvA is aangegeven dat een dergelijk rijksbeleid, om via winstregulering (in de vorm van
voorschriften t.a.v. bedrijfsresultaten en weerstands-vermogen) redelijke tarieven voor de
drinkwatersector te waarborgen, zodanig van invloed kan zijn op het financieel beleid 2007 – 2012
dat er aanleiding kan zijn om dit beleid toch nog vroegtijdig te evalueren.

Prestatie indicatoren
Overige indicatoren
Verhouding hectares bedrijventerrein in
relatie tot hectares grondgebeid
Aantal hectare direct uitgeefbare
bedrijventerrein
Aantal nieuwe bedrijfsvestigingen
Saldo vestiging / vertrek
Aantal startende ondernemers
Aantal personen in een Wsw
dienstbetrekking
Werkloosheidspercentage
Aantal bijstandsgerechtigden per 1.000
inwoners
Aantal aanvragen schuldregeling
Aantal schuldsaneringen
Aantal huishoudens dat bijzondere bijstand
ontvangt
Instroom bijstandsuitkeringen (aantal
personen)
Re-integratie
Aantal opgestarte re-integratietrajecten
Aantal opgestarte sociale activeringstrajecten
Aantal toegekende loonkostensubsidies
Aantal personen in Work First
Wiw-dienstbetrekkingen
Aantal inburgeringscontracten nieuwkomers/

SCORE
2006
10,3%

SCORE
2007
10,3%

PROGNOSE
2008
10,3%

SCORE
2008
10,3%

5,5

5,5

--

1,2

155*

135 *
+ 13 *
253 *
233
4,5%

548
260

-14*
261*
240

543* incl.
starters
278*
372*
248

3,3%
12,9

4,0%
13,8

3%
11,8

159
36
456

200
80
525

212
57
730

232

250

201

178
105
30
83
13
--

50
100
25
150
16
120

109
83
52
145
13
120

15,0
50 **
530
338
-----120
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oudkomers Wi opgestart
% afgerond
Realisatie huisvesting statushouders

97,5%
18

97,5%
25

--

15%
62

1

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Specificatie beleidsonderdelen
Omschrijving
Reïntegratiebeleid
Minimabeleid
Inkomensregelingen
Sociale zekerheid (algemeen)
Ondernemen
Nutsvoorzieningen
Recreatie en toerisme
Oosterhout Pas
Totaal

Rekening
2007
27.119
13.525
13.594
43
2.942
10.695

Begroting
2008
26.657
19.116
7.541
0
0
7.541

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Saldo
2008
2008
28.581
-1.924
19.625
-509
8.956
-1.415
27
-27
2.098
-2.098
6.885
656

Rekening
Lasten
10.873
2.699
9.869
2.000
2.843
157
135
5
28.581

Rekening
Baten
8.900
867
9.119
-21
83
677
0
0
19.625

Rekening
Saldo
1.972
1.832
751
2.020
2.761
-520
135
5
8.956

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
Nr.
Mutaties
L/B
X
Inzet eigen personeel
L
X
Kapitaallasten
L
Werkgelegenheid
1.
Lagere kosten Wet Basis Kinderopvang
L
2.
Extra kosten WAVA 2006 en 2007
L
3.
Lagere kosten WSW over 2007
L
4.
Hogere kosten werkdeel WWB
L
Sociale zekerheid
5.
Lagere accountantskosten
L
6.
Lagere kosten programmatisch handhaven
L
7.
Voordeel binnen WWB inkomensdeel
L
1

V/N
V
N

Begroting
Saldo
2.168
1.683
1.473
2.123
431
-521
134
50
7.541

Bedrag
787
2.121

V
N
V
N

39
115
105
122

V
V
V

25
25
319

15% van de opgestarte trajecten in 2008 is ook afgerond in 2008. Inburgeringstrajecten kennen
verschillende looptijd variërend van 3 maanden tot 18 maanden.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

Lagere kosten uitvoering IOAZ en IOAW
Lagere kosten uitvoeren BBZ
Minimabeleid
Lagere kosten bijzondere bijstand / minimaregeling
Lagere kosten Oosterhoutpas
Hogere kosten collectieve verzekering
uitkeringsgerechtigden en minima
Lagere kosten project armoede
Lagere kosten voor regeling Chronisch zieken en
gehandicapten
Hogere kosten kwijtschelding
Hogere kosten schuldhulpverlening en WSNP
verklaringen
Nutsvoorzieningen en overige posten
Hogere dividendopbrengsten Intergas
Cofinanciering masterplan havens Midden Brabant
Extra bijdrage aan het REWIN

Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Omschrijving
Stand
1-1-2008
Voorzieningen
Voorziening tijd.
stimuleringsreg. intens. opsp.
& contr.
30
Voorziening Wet Werk en
Bijstand werkdeel
1.940
Voorziening aanzuivering
tekorten WAVA
825
Voorziening tijdelijke
subsidieregeling
schuldhulpverlening
31
Voorziening TIPP-gelden
326
Voorziening ESF
251
Reserves
Bestemmingsreserve
uitvoeringskosten
inlichtingenbureau
2
Bestemmingsreserve WWB –
inkomensdeel
-1
Bestemmingsreserve
verbetering arbeidstoeleiding
VSO
42
Bestemmingsreserve
Garantiefonds Schuldsanering
30

Vermeerderingen

L
L

V
V

48
24

L
L
L

V
V
N

42
45
32

L
L

V
V

48
36

L
L

N
N

233
189

B
L
L

V
N
N

68
25
30

Verminderingen

Stand 31-122008

0

0

30

0

258

1.682

0

825

0

0
0
0

31
0
251

0
326
0

0

2

0

0

-1

0

1

42

1

0

30

0
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Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves
Boekwinst van de verkoop Seppe storting in de vrije reserve
Onttrekking aan reserves
Onttrekking aan de vrije reserve voor krediet revitalisering Vijf Eiken

Lasten
27
Baten
2.098

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties
L/B
V/N
Minimabeleid:
L
N
Bijzonder Bijstand: a fonds perdu Nadeel 241.000, In 2007 weinig
beroep op met name inrichtingskosten voor woningen en daarnaast
ook op de overige voorzieningen binnen de bijzondere bijstand.
Lokaal minimabeleid: Voordeel 104.000, minder aan chronisch
zieken/gehandicapten en armoedebeleid.
Kwijtschelding: Voordeel 70.000; een combinatie van minder
aangevraagd en verschuiving over de twee jaren.
Schuldhulpverlening Nadeel 108.000: stijgende lijn a.g.v.inzet
Stadsbank.
Inkomensregeling WWB (inkomensdeel): Gemiddeld volume jonger
L/B
V
dan 65 is in 2008 89 lager dan in 2007
(*€ 12.900), hiernaast gemiddeld volume voor 65 jaar en ouder 9
meer in 2008 (*€ 5.200).
In de loop van 2007 zijn aan WAVA betalingen gedaan in verband
L
V
met de aanzuivering van het negatief vermogen en als gevolg van
de exploitatieverliezen over 2006 en 2007.
Bestaat uit de verschillen kasstelsel t.o.v l/b stelsel
L
N

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
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Bedra
g
175

1.100

3.500

114

(Wat gaan we ervoor doen?)

Prestatiedoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Effectdoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Algemene doelstelling

Er is een door de jaar gespreid
evenementenaanbod dat is
vormgegeven door Oosterhoutse
verenigingen.

- Uitwerken nieuw
evenementenbeleid
- Digitalisering en
verbetering rechtmatigheid
subsidies.

De stad heeft voor het publiek een
veelzijdig, divers, artistiek
interessant aanbod van culturele
programma’s te bieden,
georganiseerd en
geprogrammeerd door een breed
scala van (culturele) instellingen.

- Actualiseren cultuurbeleid en
cultuurnota.
- Betere benutting en versterking
positie Openluchttheater: in 2009
investeringen in accommodatie
openluchttheater.
- Cultuureducatie: evaluatie.
- Huis van Cultuur”: in 2009 – 2010
- Kunstbeleid
- Inrichten voormalige
Zandheuvelschool als
verenigingsgebouw annex
museum
- Belevingsbibliotheek
- De Bussel en Outflow

- Viering “Oosterhout 200
jaar stadsrechten”
- Geschiedschrijving en
Oosterhout 200 jaar stad.

De viering van “200 jaar
stadsrechten” heeft een impuls
gegeven aan culturele activiteiten
en evenementen

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)

Schematisch Programma 9 Programmering van de Stad

Prestatie indicatoren
- Aantal voorstellingen Bussel
- Bezettingsgraad Bussel
- Tevredenheid bezoekers Bussel
- Aantal gesubsidieerde
instellingen
- Aantal abonnementhouders
- Gebruik marktplaats
- Aantal voorstellingen en
bezoekers Outflow
- Lidmaatschap bibliotheek

Outcome indicatoren
- Tevredenheid culturele
voorzieningen
- Tevredenheid
uitgaansmogelijkheden
- Tevredenheid over aanbod
verenigingen en clubs
- Prioriteit kunst en cultuur
- Prioriteit evenementen en
activiteiten in de stad
- Prioriteit gezellig stadscentrum

Programma 9

Programmering van de Stad

Portefeuillehouder: C.P.W. Bode-Zopfi / J.W.A. Boers

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)” is als
algemene doelstelling voor dit programma in het
MJBP 2006-2010 opgetekend.
Onderstaande effectdoelstellingen zullen bijdragen
aan bovenstaande algemene doelstelling:
- De stad heeft voor het publiek een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod van culturele
programma’s te bieden, georganiseerd en geprogrammeerd door een breed scala van
(culturele) instellingen.
- Er is een door de jaar gespreid evenementenaanbod dat is vormgegeven door Oosterhoutse
verenigingen (relatie met programma “centrum+”).
- De viering van “200 jaar stadsrechten” heeft een impuls gegeven aan culturele activiteiten en
evenementen.
Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)
Tevreden over culturele voorzieningen in de gemeente
Tevreden over de uitgaansmogelijkheden in de gemeente
Tevreden over aanbod aan verenigingen en clubs in de
gemeente
Prioriteit kunst en cultuur*
Prioriteit evenementen en activiteiten in de stad*
Prioriteit gezellig stadscentrum*

Score
2006
7,1
7,2
7,6

Score
2007
7,1
7,1
7,5

Score
2008
7.1
7,3
7,5

Doelstelling
7,1
7,3
7,5

€ 3,27
€ 3,56
€ 5,92

€ 3,56
€ 4,56
€ 4,49

€ 2,54
€ 4,29
€ 5,11

€ 4,30
€ 5,10

* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen,
waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Programma 9 Programmering van de Stad
Effectdoelstelling
De stad heeft voor het publiek een veelzijdig, divers, artistiek interessant aanbod van culturele
programma’s te bieden, georganiseerd en geprogrammeerd door een breed scala van (culturele)
instellingen
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Actualiseren cultuurbeleid en cultuurnota:

De raad heeft de nota behandeld, maar opiniërend
i.p.v. besluitvormend, zoals het voorstel van het
college was. De cultuurnota is nu gesplitst. In mei
wordt het museumbeleid ter besluitvorming
voorgelegd, waarna de cultuurnota als geheel aan de
raad wordt voorgelegd.

Betere benutting en versterking positie
Openluchttheater:

Er heeft een selectie van de ondernemingsplannen
plaatsgevonden. Uitvoering van deze plannen kost
enkele tonnen. Het college heeft echter, met de
vaststelling van het plan van aanpak voor
actualisering van de Cultuurnota, aangegeven geen
nieuwe investeringen te willen doen in Cultuurbudget.
Uitvoering van versterking van de positie van het
Openluchttheater is daarom wel als ambitie in de
Cultuurnota opgenomen, maar nog niet in de
planning opgenomen.

Cultuureducatie:
In de eerste helft van 2008 wordt ter evaluatie
een onderzoek uitgevoerd naar de werking van
de marktplaats onder scholen, cultuuraanbieders
en scholieren.

Er is nog geen schriftelijke duidelijkheid ontvangen
van de provincie. De verwachting is dat de
subsidiering wordt gecontinueerd.

Huis voor cultuur: in 2009-2010

Het programma van eisen Huis voor Cultuur en
beheerdocument (exploitatie en beheerorganisatie
Huis voor Cultuur) is gereed.

Inrichten voormalige Zandheuvelschool als
verenigingsgebouw annex museum:

Zie ook programma 11.
In oktober heeft de raad ingestemd met een
kredietvotering ten behoeve van de verbouwing van
de Zandheuvelschool. Nadere besluitvorming over de
invulling van de Zandheuvelschool wordt verwacht in
april 2009.

Bibliotheek: er wordt in het Huis voor Cultuur een
belevingsbibliotheek gerealiseerd.

In 2007 zijn de gemeentelijke uitgangspunten voor
een Huis van Cultuur vastgesteld. Op basis van het
programma van eisen en plan van aanpak voor de
realisatiefase zal de organisatievorm van het Huis
van Cultuur vastgesteld worden en zal een
schetsontwerp voor het gebouw en het Basiliekplein
gemaakt worden.
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Programma 9 Programmering van de Stad
Effectdoelstelling
Er is een door de jaar gespreid evenementenaanbod dat is vormgegeven door Oosterhoutse
verenigingen
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Uitwerken nota Evenementenbeleid, waaronder
- herijking subsidieregels culturele
evenementen. Start derde kwartaal
2007 gepland, invoering eerste
kwartaal 2008.
- invullen functie
evenementencoördinator, begin
2008 volledige invulling
vereenvoudiging vergunningen.

Bij de opstelling van een handzaam document voor
organisatoren bleek dat het evenementenbeleid eerst
nader uitgewerkt en vastgesteld moest worden in
beleidsregels voor evenementen(vergunning). De
beleidsregels en de daarbij horende voorschriften
worden gekoppeld aan vereenvoudiging en
digitalisering van het proces van vergunningverlening. De benodigde wijzigingen worden
meegenomen in de aanpassingen van de APV die in
2009 aan de raad voorgelegd wordt. Vervolgens
worden beleidsregels opgesteld. Daarna wordt de
communicatie met evenementenorganisatoren
geregeld via aanvraag-formulier, informatie op de
website en brochure.
VVV en Uitpunt hebben een gezamenlijke database
ontwikkeld met een evenementenoverzicht. Beide
organisaties hebben een bemiddelende rol bij
“agendaconflicten”. Daarnaast gaan ze intensiever
samenwerken op het gebied van promotie van
Oosterhoutse evenementen.
De subsidieregels voor culturele evenementen
worden in de eerste helft van 2009 opgesteld.

Digitalisering en verbetering rechtmatigheid
subsidies

Het proces van digitalisering en verbetering
rechtmatigheid subsidies heeft afgelopen half jaar
stilgelegen vanwege beperkte personele bezetting.
Dit wordt in het 1e half jaar van 2009 weer opgepakt.

Effectdoelstelling
De viering van “200 jaar stadsrechten” heeft een impuls gegeven aan culturele activiteiten en
evenementen
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Viering “Oosterhout 200 jaar stadsrechten”:

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

Geschiedschrijving en Oosterhout 200 jaar stad:

Vervaardigen boek loopt volgens planning.

Regionaal Archief Tilburg
De collectie van de gemeente Oosterhout is in 2008 met name verrijkt met archieven van particulieren,
vaak van een zeer bijzonder karakter. Met toestemming van het bisdom Breda werd het archief van de
Rooms-katholieke parochie H. Joannes de Doper te Oosterhout, 1476-1990 verworven. De erven van
fotograaf Piet van Bekhoven schonken het historisch fotoarchief aan de gemeente. Piet van Bekhoven
heeft tijdens zijn 35-jarige loopbaan naast de diverse bruidsreportages en studio / portret materiaal de
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stad Oosterhout vastgelegd. De intentie is om het archief te digitaliseren en in november 2010 een
boek rondom deze fotocollectie uit te brengen.
Voor het digitaliseren van het archief van de Luchtbeschermingsdienst Oosterhout werd subsidie
aangevraagd in het kader van Erfgoed van de oorlog, dat begin 2009 werd gehonoreerd.
De indicering van gedigitaliseerde bestanden zoals de Burgerlijke Stand en bevolkingsregisters werd
vooral uitgevoerd door de grote groep vrijwilligers. Wat Oosterhout betreft werden alle
geboorteregisters en huwelijksregisters 1811-1901 (1924) op naam toegankelijk gemaakt en de
overlijdensregisters 1811-1950 gedeeltelijk.
Er is gestart met de restauratie van het door inktvraat aangetaste schepenbankarchief, een operatie
die begin 2009 is afgerond. In komende jaren zal worden ingezet op de restauratie van de archieven
van notarissen en dorpsarchief.

Prestatie indicatoren
Overige indicatoren
Aantal voorstellingen de Bussel
- professioneel
- amateur
Bezettingsgraad de Bussel
Tevredenheid bezoekers De Bussel

Aantal gesubsidieerde instellingen,
structureel of projectmatig (cultuur)
Aantal abonnementshouders
Percentage scholen dat gebruik maakt van
de Marktplaats
Aantal bezoekers Uitpunt
- digitaal
- fysiek
Aantal voorstellingen Outflow en verwacht
aantal bezoekers:
feesten
informatie/multimedia
sport/spel
muziek/dans
film
diversen
carnaval
Totaal september 2006 tot 1 januari 2007
Percentage bevolking dat lid is van de
bibliotheek

SCORE 2006

SCORE
2007

PROGNOSE
2008

SCORE
2008

134
93
72%
95%
Tevreden tot
zeer tevreden
(Bron:NHTV)

154
126
72%
In 2007
geen
meting.

63

54

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

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

2004/2005
2.105
0%

2006/2007
2.492
Bo: 87%
Vo: 100%

2008
2.800
80%

2.702
-

36.720
6.600
Gerealiseerd
1/9/06 tot
1/1/07
11x->230
3x->200
16x-> 60
12x->200
0
6x-> 10
n.v.t.
6.530
28,7%

37.370
7.00

49.000

-

36x->185
10x->15
8->15
3x->65
0
9->43
4x->65
7.772
30%
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Prognose
Aantal
bezoekers

Aantal
bezoekers

5400
60
300
780
0
540
7080
28,7%

5485
2146
689
789
0
306
9415
29,9%
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Specificatie beleidsonderdelen
Omschrijving
Evenementen
Bibliotheek
Subsidies kunst en cultuur
Onderhoud kunst en cultuur
Kunstbevordering en voorwerpen
Cultuurnota
Theater “De Bussel”
Jongerencentrum “Outflow”
H19 Centrum voor de kunsten
Musea en archieven
Totaal

Rekening
2007
5.874
1.641
4.233
17
41
4.209

Begroting
2008
6.108
1.592
4.516
17
40
4.493

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Saldo
2008
2008
6.344
-236
1.635
-43
4.709
-193
43
-26
70
-30
4.682
-189

Rekening
Lasten
444
1.754
192
90

Rekening
Baten
160
343
53
0

Rekening
Saldo
284
1.411
139
90

Begroting
Saldo
245
1.450
149
74

164
120
2.181
374
878
146
6.343

0
0
1.025
36
0
17
1.634

164
120
1.156
338
878
129
4.709

176
118
922
377
878
127
4.516

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
Nr.
Mutaties
L/B
X
Inzet eigen personeel
L
X
Kapitaallasten
L
1.
Lagere kosten huisvesting gebouw bibliotheek
L
2.
Lagere kosten Outflow
L
3.
Hogere kosten Theater de Bussel
L
4.
Hogere kosten viering 200 jaar stadsrechten 2008
L
5.
Garantiesubsidie voor schaatsbaan op de Heuvel
L
6.
Extra kosten kermis
L

Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Omschrijving
Stand
1-1-2008
Voorzieningen
Voorziening Streekarchivariaat
76
Voorziening marktplaats
cultuureducatie
55
Voorziening onderhoud
Outflow
12
Reserves
Bestemmingsreserve onderhoud en vervangingen de
Bussel
37
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Vermeerderingen

V/N
N
N
V
V
N
N
N
N

Verminderingen

Bedrag
136
4
49
38
233
28
29
18

Stand 31-122008

0

0

76

52

67

40

0

17

-5

18

30

25
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Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves
Storting in de bestemmingsreserve de Bussel ten behoeve van onderhoud
Voorziening onderhoud Outflow is omgezet in bestemmingsreserve onderhoud
Outflow.
Storting in de bestemmingsreserve onderhoud Outflow.
Onttrekking aan reserves
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van het krediet
doorstart Outflow
Onttrekking i.v.m. vervanging goederen t.b.v. de Bussel

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties
L/B
V/N
Bibliotheek: de uitgaven fluctueren aan de hand van de
L
N
werkzaamheden gepland in het gebouwenbeheer programma.
Er zijn minder subsidie uitgaven bij kunst en cultuur gedaan in
L
V
2008.
Er zijn extra kosten gemaakt in het kader van de uitwerking
L
N
van het evenementenbeleid en voor de viering van 200 jaar
Oosterhout

Lasten
17
12
13
Baten
40
30

Bedrag
20
16
28

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
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(Wat gaan we ervoor doen?)

Prestatiedoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Effectdoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Algemene doelstelling

Overige zaken:
- Lokaal
onderwijsbeleid

- Schakelklassen
allochtone
kinderen
- Tegengaan
segregatie
onderwijs
- MBO opleiding
- Voorschool

Alle kinderen krijgen
de kans om educatie
te volgen.

- Integraal
huisvestingsplan
2009-2012
- Onderwijshuisvesting
- Bouw school
Vrachelen 4/5
- Hans Bergerkliniek
- gymzaal Santrijn

Adequate en veilige
onderwijsvoorzieningen

- Voor- en
naschoolse
opvang in
bestaande
schoolgebouwen
- Uitbreiden
peuterplaatsen op
voorschool

Door voor- en
naschoolse opvang
is de combinatie van
werken en kinderen
eenvoudiger
geworden

- Sport- en speelvoorzieningen

- Aanpak
Jongerenoverlast

Terugdringen
criminaliteit en
ernstige overlast
onder jongeren

Overige zaken:
- Schoolmaatschappelijk werk in
primair en voortgezet onderwijs
- Opvoedingsondersteuning

- Centrum Jeugd en
Gezin
- Ketencoördinatie
- Dekkende
zorgstructuur

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

Het zorgdragen voor een optimale onderwijsinfrastructuur, waarin iedereen zijn talenten kan ontwikkelen met als doel
volwaardige deelname aan de samenleving

Schematisch Programma 10 Onderwijs, jeugd en voorschool

Prestatie indicatoren
- Aantal scholen primair
onderwijs
- Aantal scholen voortgezet
onderwijs
- Aantal scholen voortgezet
speciaal onderwijs
- Aantal jongeren opgenomen in
trajectbegeleiding
- Aantal deelnemers
volwasseneneducatie
- % deelname peuters aan
voorschoolse opvang
-% deelname aan voorschoolse
educatie
-% schoolverzuim

Outcome indicatoren
- Onderwijsvoorzieningen in de
gemeente
- Waardering basisonderwijs in de
woonbuurt
- Aandeel hoog opgeleiden
- Aandeel 18-24 jarigen dat een
opleiding volgt
- Prioriteit onderwijsvoorzieningen
- Prioriteit kinderopvang
- Voorzieningen voor jongeren in
de gemeente

Programma 10

Onderwijs, Jeugd & Voorschool

Portefeuillehouder: C.P.W. Bode-Zopfi/ J. van Brummen

Wat willen we bereiken?
De volgende algemene doestelling van dit programma
is afkomstig uit het MJBP 2006-2010 en luidt: “Het
zorgdragen voor een optimale onderwijsinfrastructuur,
waarin iedereen zijn talenten kan ontwikkelen met als
doel volwaardige deelname aan de samenleving”.
Onderstaande effectdoelstellingen zijn uit
bovenstaande algemene doelstelling gedestilleerd:
- Alle kinderen krijgen de kans om educatie te
volgen.
- Adequate en veilige onderwijsvoorzieningen.
- Door voor- en naschoolse opvang is de combinatie van werken en kinderen eenvoudiger
geworden.
- Terugdringen criminaliteit en ernstige overlast onder jongeren.
- Vroegtijdig signaleren en aanpakken van opvoedings- en opgroeiproblemen bij jeugd en
ouders.

Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
Score
Score
Doel2006
2007
2008
stelling
Onderwijsvoorzieningen in de gemeente
7,5
7,5
7,7
7,7
Waardering basisonderwijs in de woonbuurt
7,6
7,5
7,5
7,5
Aandeel hoog opgeleiden (hbo of hoger)
29%
32%
31%
32%
Aandeel 18-24 jarigen dat een opleiding volgt
59%
52%
55%
55%
Voorzieningen voor jongeren in de gemeente
5,4
5,7
6
6,3
Prioriteit onderwijsvoorzieningen. *
€ 6,24
€ 8,28
€ 7,10
Prioriteit kinderopvang. *
€ 2,35
€ 3,53
€ 2,21
* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen,
waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Programma 10 Onderwijs, jeugd en voorschool
Effectdoelstelling
Alle kinderen krijgen de kans om educatie te volgen
Prestatiedoelstelling
In 2008 wordt gewerkt aan onderwijskansen
waarbij wordt gewerkt aan:
- voorschoolse educatie
(deelnamepercentage 60%);

Resultaat 2008
-

De voorschoolse educatie wordt uitgevoerd op 8
locaties. Rond 125 peuters volgen VVE op deze
locaties. Over de verdere uitbreiding van VVE
wordt overleg gevoerd met de schoolbesturen.
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Programma 10 Onderwijs, jeugd en voorschool

-

uitvoering een of meer schakelklassen
(deelname circa 20 kinderen);

-

aandacht voor verzuimpreventie
voortgezet onderwijs;

-

uitvoering activiteiten gericht op
antisegregatie.

Brede school met onderwijsachterstandenprofiel:
In 2008 wordt een start gemaakt met de
uitvoering van de nieuwe Brede school met een
onderwijsachterstandenprofiel.

In schooljaar 2008-2009 zijn drie deeltijd
schakelklassen gestart. Er nemen op dit moment
ongeveer 38 kinderen aan deel.
- In 2008 is er doorlopende aandacht voor
verzuimpreventie in het voortgezet onderwijs.
Iedere school doet dit volgens afspraak en op
eigen wijze.
De scholen zijn bezig met het ontwikkelen van beleid
met betrekking tot antisegregatie, het stimuleren van
integratie alsmede het stimuleren van
ouderbetrokkenheid. In het schooljaar 2007-2008 zijn
scholencarrousels uitgevoerd in 6 wijken in
Oosterhout en is een scholengids ontwikkeld. In totaal
hebben 45 ouders deelgenomen aan de carrousel. De
carrousel is geëvalueerd en zal in schooljaar 20082009 opnieuw worden uitgevoerd. De reacties van
zowel deelnemers als ouders die de scholengids (die
speciaal hiervoor is ontwikkeld) hebben ontvangen
waren zeer positief.
De ontwikkeling van de brede school ligt momenteel
stil na ingrijpen van het betrokken schoolbestuur. Het
schoolbestuur ziet een brede schoolontwikkeling
zonder nieuw schoolgebouw niet zitten. Zodra er
besluitvorming heeft plaatsgevonden in het kader van
Oosterheide Wel zo goed wonen (eerst kwartaal
2009) zal hierop weer actie worden ondernomen.

Effectdoelstelling
Adequate en veilige onderwijsvoorzieningen
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Permanente school de Contreie.
Bij bouw permanente school tevens Brede
School c.a. integreren.

De besluitvorming over een aantal majeure stappen
die betreffende de Contreie moeten worden gezet
heeft in september binnen het college plaatsvonden.
De samenwerking met WSG zal nader inhoud kunnen
krijgen. De ontwikkeling van het bouwplan kan verder
ter hand worden genomen, samen met het
schoolbestuur dat op basis van het raadsbesluit de
nieuwe school zal kunnen gaan stichten.

Afronding nieuwbouw Touwbaanschool
2007/2008:

De nieuwbouw is in juli opgeleverd en in gebruik
genomen.

Uitbreiding tijdelijke huisvesting Zandoogje

Op basis van de ontwikkeling van de leerlingaantallen
e
is in het najaar 2008 de 2 fase toch geheel
gerealiseerd.

Nieuwbouw Hans Bergerkliniek uitvoering
2007/2008:

In het voorbereidingstraject, waarvoor veel tijd nodig
bleek, is geconstateerd dat het PvE slechts met een
extra financiële ondersteuning van de gemeente
mogelijk zou zijn.
De extra gevraagde 5,5 ton euro is echter niet
beschikbaar. Begin 2009 zal het resultaat van een
nader onderzoek naar de realisatie, in afgeslankte
vorm, voor het thans beschikbare budget, beschikbaar
zijn.
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Programma 10 Onderwijs, jeugd en voorschool
Oplevering tweede gymzaal Vrachelen uitvoering
2007/2008

Oplevering heeft plaatsgevonden.

Verplaatsing gymzaal Santrijn in 2008

Ambtelijke voorbereiding is gestart. Besluitvorming
medio 2009.

In 2008 evaluatie overeenkomst tot
doordecentralisatie onderwijshuisvesting

De voorbereiding van het nieuwe IHP is door de
aangekondigde beëindiging van SHOO stil komen
liggen. Alle energie is gestoken in een correcte
ontbinding en het oppakken van de gemeentelijke
taken. 2009 zal daarbij als een overgangsjaar
fungeren. Enerzijds zal de directe zorg voor de
instandhouding weer bij de gemeente zijn
ondergebracht, anderzijds zullen de mogelijkheden
worden verkend naar mogelijk nieuwe vormen van
doordecentralisatie.

Onderzoek naar ruimtebehoefte
bewegingsonderwijs

De rapportage van bureau BMC wordt in een bredere
context geplaatst. Dat betekent concreet dat deze
rapportage betrokken wordt in een breed en integraal
sportaccommodatie-onderzoek. Uitvoering van dit
onderzoek zal in 2010 plaatsvinden.

Effectdoelstelling
Door voor- en naschoolse opvang is de combinatie van werken en kinderen eenvoudiger geworden
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Voor- en naschoolse kinderopvang in bestaande
schoolgebouwen:
In 2008 vindt een evaluatie plaats van het pilot
voor- en naschoolse opvang in noord.

De pilot is uitgevoerd en geëvalueerd. Evaluatie is
positief, de pilot was een succes.

Per 1 oktober 2008 is de voor- en naschoolse
opvang bereikbaar voor alle kinderen uit
Oosterhout.

Op basis van de evaluatie blijkt dat de kosten voor
kinderopvang zijn gedaald en er geen wachtlijsten
zijn. Op de resultaten van het onderzoek wordt nog
teruggekomen.

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

Het aantal plaatsen is beschikbaar. De toeleiding naar
de voorschoolse educatie is neergelegd bij de
consultatiebureaus. Met de consultatiebureaus
worden in september/oktober nadere afspraken
gemaakt.
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Programma 10 Onderwijs, jeugd en voorschool
Effectdoelstelling
Jeugdigen van 0-25 jaar worden op weg gebracht naar maatschappelijke zelfstandigheid en
positieve deelname aan het maatschappelijke leveren
Prestatiedoelstelling
Aanpak van jongerenoverlast in de openbare
ruimte

Resultaat 2008
In 2008 is het beleidsplan Jeugdveiligheid 2008-2009
en het jaarwerkplan 2008-2009 vastgesteld.
Eén van de voorstellen is om in het casuïstiekoverleg
Jongen in de openbare ruimte (COJOR) ook
individuele casuïstiek te bespreken en aan deze
jongeren een individueel ondersteuningsaanbod aan
te bieden. Een goede afstemming met o.a. de
zorgteams op scholen, leerplicht, jeugdzorg etc. is
hiervoor noodzakelijk. Met de partners van het
COJOR dient voor deze aanpak een privacyprotocol
te worden afgesloten. De in 2008 hiervoor genomen
stappen, worden in 2009 verder uitgewerkt.

Effectdoelstelling
Vroegtijdig signaleren en aanpakken van opvoedings- en opgroeiproblemen bij jeugd en ouders
Prestatiedoelstelling
Opvoedingsondersteuning: Het aanbod aan
opvoedingsondersteuning wordt in 2008 verder
versterkt, waarbij ingezet wordt op versterking
door verschillende organisaties (m.n. GGD,
thuiszorg en Merites).

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

Overige activiteiten
Centrum voor Jeugd en Gezin
In 2008 is de startnotitie voor een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) door het college vastgesteld.
Doel is realisatie van een CJG in Oosterhout eind 2009/begin 2010. Een projectgroep CJG, bestaande
uit GGD West-Brabant, Thebe, Merites, MEE Brabant-Noord, Bureau Jeugdzorg en gemeente is bezig
met de voorbereiding hiervan. In 2008 is o.a. een doelgroeponderzoek opgestart om de wensen en
behoeften van de doelgroep te inventariseren.
Signaleringssysteem Zorg voor Jeugd
In juni 2008 is het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd in West-Brabant ingevoerd. Het
signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is bedoeld om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd
van 0 – 23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens de coördinatie van zorg te
organiseren.
Pilot ketencoördinatie
In 2008 is de pilot ketencoördinatie opgestart, uitgevoerd door de GGD West-Brabant. Bij
ketencoördinatie gaat het om het afstemmen van de hulpverlening rondom één kind/gezin. Het
signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is een hulpmiddel hierbij. De pilot ketencoördinatie loopt t/m
2010. Eind 2008 heeft de eerste tussentijdse evaluatie plaatsgevonden.
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Straatspeeldag
In 2008 is opnieuw de Straatspeeldag georganiseerd. De rol van de gemeente hierin is faciliterend. In
2008 hebben 14 straten, met een geschat aantal van 2.000 tot 2.500 kinderen, aan de straatspeeldag
deelgenomen.

Prestatie indicatoren
Overige indicatoren
Aantal scholen primair onderwijs
Aantal scholen voortgezet onderwijs
Aantal scholen (voortgezet) speciaal onderwijs
Aantal jongeren opgenomen in
trajectbegeleiding
Aantal deelnemers volwasseneneducatie
% deelname peuters aan voorschoolse opvang
% deelname aan voorschoolse educatie
% schoolverzuim

SCORE
2006
23
5
1
44

SCORE
2007
22
5
2
51

PROGNOSE
2008
23
5
2
70

SCORE
2008
22
5
2
33

204
58%
50%
2%

241
71%

200
60%
60%
2%

155
65%
61%
2,9%
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Specificatie beleidsonderdelen
Omschrijving
Jeugdbeleid
Kinderopvang en voorschool
Onderwijshuisvesting
Onderwijsbeleid
Gemeente
onderwijsachterstandsbeleid
Regionaal meld- en
coördinatiepunt schoolverlaters
Onderwijsbegeleiding
Leerlingenvervoer
Volwasseneneducatie
Totaal

Rekening
2007
6.654
1.370
5.284
0
66
5.218

Begroting
2008
7.263
990
6.273
0
397
5.876

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Saldo
2008
2008
7.438
-175
1.334
-344
6.104
169
0
0
288
109
5.816
60

Rekening
Lasten
253
317
3.643
930

Rekening
Baten
36
57
48
-20

Rekening
Saldo
217
259
3.595
951

Begroting
Saldo
175
336
4.018
639

882

723

159

156

126
138
1.149
0
7.438

112
0
378
0
1.334

14
138
771
0
6.104

35
134
780
0
6.273

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
Nr.
Mutaties
L/B
X
Inzet eigen personeel
L
X
Kapitaallasten
L
1.
Kosten MBO opleiding
L
2.
Hogere kosten huisvesting onderwijs
L
3.
Hogere kosten jeugdsubsidie
L
4.
Hogere kosten voorschool
L

Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Omschrijving
Stand
1-1-2008
Voorzieningen
Voorziening IHP
0
Voorziening LMC/RMC
142
Voorziening project jongeren in
de openbare ruimte
10
Voorziening
dagarrangementen
278
Reserves
Bestemmingsreserve
ontmoetingsplekken jongeren
in de openbare ruimte
26
Bestemmingsreserve brede
school
8

86

Vermeerderingen

V/N
N
V
N
N
N
V

Verminderingen

Bedrag
157
442
191
42
30
43

Stand 31-122008

0
112

0
70

0
184

0

10

0

0

278

0

0

3

24

0

0

8
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Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
IHP aanpassingen Lievenshove onttrekking uit bestemmingsreserve verbetering
arbeidstoeleiding.
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten voor de
investering Loevensteinschool, Hans Bergerkliniek, de Touwbaan en gymzaal
Vrachelen.
Onttrekking aan de bestemmingsreserve ontmoetingsplekken jongeren in de
openbare ruimte.

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties
L/B
V/N
Opzetten MBO opleiding in Oosterhout
L
191

Lasten
Baten
42

243
3

Bedrag
N

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
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(Wat gaan we ervoor doen?)

Prestatiedoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Effectdoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Algemene doelstelling

- Buurthuizen
-Nieuwe Bunthoef
- Lokale visie op maatschappelijke
participatie

- Inrichten woonzorgzones
- Beleidsnotitie WMO
1. Samenhang en leefbaarheid wijken, buurten en
kerkdorpen
2. Preventieve ondersteuning jeugd
3. Informatie en advies en cliëntondersteuning
4. Ondersteunen mantelzorg en vrijwilligers
5/6 Toegankelijkheid openbaar vervoer
7/8/9 Maatschappelijke opvang, OGGZ en
verslavingszorg

- Realisatie woonzorgvoorziening in
Dommelbergen
- Medewerking aan vestiging hospice
- Jeugdgezondheidszorg:
- elektronisch kinddossier
- Bemoeizorg

Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties
organiseren activiteiten gericht op interactie
tussen inwoners.

Met behulp van faciliteiten en ondersteuning
behouden mensen hun automie en wordt
hulpbehoevendheid voorkomen

Het bevorderen van maatschappelijke participatie en
zelfredzaamheid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Het bevorderen van sociale cohesie,
onder andere via het in stand houden van voorzieningen die het sociaal-cultureel leven ondersteunen. Het
bevorderen van de gezondheid van de inwoners van de gemeente

Schematisch Programma 11 Maatschappelijke Zorg

Prestatie indicatoren
- Aantal individuele verstekkingen/
aantal personen
- Aantal buurthuizen
- Aantal beheer en activiteitenplannen
buurthuizen
- Aantal voorzieningen WMO
- Aantal deeltaxipashouders WMO
- Aantal deeltaxipashouders senioren
- Aantal clienten met een wmo
Voorziening

Outcome indicatoren
- Gezondheidsvoorzieningen
- Voorzieningen voor senioren
- Voorzieningen voor mensen met een
functiebeperking
- welzijnsvoorzieningen

Programma 11

Maatschappelijke Zorg

Portefeuillehouder: J. van Brummen / J.W.A. Boers / C.P.W. Bode-Zopfi / Vacature

Wat willen we bereiken?
“Het bevorderen van maatschappelijke participatie en
zelfredzaamheid, met bijzondere aandacht voor
kwetsbare groepen. Het bevorderen van sociale
cohesie, onder andere via het in stand houden van
voorzieningen die het sociaal-cultureel leven
ondersteunen. Het bevorderen van de
gezondheid van de inwoners van de gemeente” is
overeenkomstig het MJBP 2006-2010 als algemene
doelstelling voor dit programma verwoord.
Onderstaande effectdoelstellingen zijn, om de bovenstaande algemene doelstelling te bereiken, in de
perspectiefnota 2009 onderscheiden:
- Met behulp van faciliteiten en ondersteuning behouden mensen hun automie en wordt
hulpbehoevendheid voorkomen.
- Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties organiseren activiteiten gericht op interactie
tussen inwoners.
Outcome indicatoren
Burgerindicator (Burgerijenquête)

Score
2006
7,0
6,2
5,9

Score
2007
7,0
6,3
5,9

Score
2008
7,0
6,4
5,9

Doelstelling
7,0
6,4
6,0

Gezondheidsvoorzieningen in de gemeente.
Voorzieningen voor senioren in de gemeente.
Voorzieningen voor mensen met een functiebeperking in de
gemeente.
Welzijnsvoorzieningen in de gemeente
6,5
6,5
6,6
6,6
Prioriteit voorzieningen voor minima en uitkerings€ 4,54
€ 4,34
€ 3,29
gerechtigden. *
Prioriteit voor verslaafdenzorg (drugs, alcohol en gokken). *
€ 1,99
€ 2,94
€ 1,94
Prioriteit voorzieningen voor ouderen. *
€ 7,47
€ 5,70
€ 7,24
* als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te krijgen,
waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Programma 11 Maatschappelijke Zorg
Effectdoelstelling
Met behulp van faciliteiten en ondersteuning behouden mensen hun automie en wordt
hulpbehoevendheid voorkomen
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

(Vervolg) uitvoering van de verschillende
onderdelen van Oosterheide, Wel Zo goed Wonen.
Uitvoering in 2007 - 2009.

De Balans van het gehele project woonservicezone Oosterheide is opgesteld en in het college
gepresenteerd. Besluitvorming over de Balans en
voortgang van het project vindt in het eerste
kwartaal 2009 in het college plaats.

Beleidsnotitie WMO:
In 2008 wordt de uitvoering van het in december
2007 vastgestelde beleidsplan ter hand genomen.

Op 17 december 2008 is de gemeenteraad via
een uitgebreide brief geïnformeerd over de stand
van zaken met betrekking tot de uitvoering van de
beleidsnotitie WMO. Daarin is onder andere
aangegeven dat in september 2008 het WMOplatform is geïnstalleerd. Tevens is per
prestatieveld een korte stand van zaken
weergegeven.

Monitoring inclusief beleid

Het inclusief denken krijgt langzaam maar zeker
vaste voet aan de grond in de beleidscyclus. Nog
te weinig wordt in de resp. beleidsnotities daar
expliciet aandacht aan gegeven.

Voortzetting Wvg in Wmo:
In 2008 zijn alle oorspronkelijk onder de Wvg
verstrekte voorzieningen ondergebracht in de
Wmo.

In de tweede helft van 2008 is het raadsvoorstel
over toegankelijkheid van openbare gebouwen
voorbereid. Dit is een vorm van inclusiefbeleid en
een voorbeeld van een beleidsvoorstel waarin
expliciet aandacht is voor het waarborgen van de
positie van mensen met een functiebeperking.
Voortzetting van het Wvg-beleid in de Wmo is
succesvol verlopen. Thans wordt de kanteling
naar de Wmo-filosofie voorbereid. In de evaluatie
individuele voorzieningen Wmo 2007-2008 wordt
hiertoe een aanzet gegeven.

Introductie Algemene voorzieningen in de Wmo:
scootermobiel.

Zie voorgaand.

Het verlenen van medewerking aan initiatieven tot
uitbreiding inlooppunt voor mensen met
psychiatrische problemen.

Bij de doorontwikkeling van het MASS is ook in
2008 het inlooppunt meegenomen in combinatie
met activiteiten die tot doel hebben ruimte te
geven aan de man of vrouw met psychiatrische
problematiek die niet zomaar zijn of haar weg
vindt in de maatschappij (kwartiermaken).

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

Mede in relatie tot de ontwikkelingen inzake Twins
heeft besluitvorming over de opdrachtverlening
voor het uitvoeren van het onderzoek niet in 2008
plaatsgevonden. Dit is thans in het tweede
kwartaal 2009 voorzien.
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Programma 11 Maatschappelijke Zorg
Medewerking aan vestiging hospice/
Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2011

Gesprekken met Thuiszorg Thebe, Mark en
Maasmond over de resultaten van het
haalbaarheidsonderzoek zijn gepland in het
tweede kwartaal 2009.

Toegankelijkheid openbare gebouwen

In de tweede helft van 2008 is het raadsvoorstel
over toegankelijkheid van openbare gebouwen
voorbereid.

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

Besluitvorming over invoering en financiering EKD
heeft in de raad van juli 2008 plaatsgevonden.

Uitbreiding algemene begraafplaats Leijsenakkers:
Begraafcapaciteit conform wettelijke eisen veilig
stellen.

Verloopt volgens planning. De benodigde gronden
zijn aangekocht door de gemeente en
doorverkocht aan de Stichting Begraafplaatsen
Oosterhout. De begraafcapaciteit is hiermee veilig
gesteld.

Effectdoelstelling
Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties organiseren activiteiten gericht op interactie
tussen inwoners
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Buurthuizen:
- Het opstellen van aanbevelingen over
mogelijkheden professionalisering beheer
buurthuizen.

Nota ‘professionalisering buurthuizen’ is
vastgesteld. Aanbestedingsprocedure beheer en
schoonmaak is opgestart.

-

De Balans van het gehele project woonservicezone Oosterheide is opgesteld en in het college
gepresenteerd. Besluitvorming over de Balans en
voortgang van het project vindt in het eerste
kwartaal 2009 in het college plaats.

‘nieuwe’ Bunthoef.

Het opstellen van een lokale visie op
maatschappelijke participatie en vrijwilligerswerk

Er is een start gemaakt met de uitvoering van
prestatieveld 1 van de Wmo. Samen met de
ondersteuning wijk- en dorpshuisbesturen wordt
gekeken naar de programmering van de wijk- en
dorpshuizen en er is een subsidiesystematiek
ontwikkeld waarbinnen ruimte is gecreëerd om
snel, zonder al te veel gedoe burgerinitiatieven te
honoreren.
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Overige activiteiten
Nota lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011
Het college heeft een start gemaakt met de uitvoering van de in januari 2008 door de raad
vastgestelde nota lokaal Gezondheidsbeleid 2008-2011 “Oosterhout stimuleert gezonde
samenleving”. De nota is gebaseerd op de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid. Per
december 2008 is echter de nieuwe Wet Publieke Gezondheid van kracht. Deze wet combineert de
Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, de Wet Infectieziektebestrijding en de Quarantainewet.
De nieuwe wet heeft gevolgen voor het lokale gezondheidsbeleid en leidt tot gewijzigde
verantwoordelijkheden.
Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ)
Na een intensief en op inhoud gebaseerd proces heeft in 2008 binnen de Gemeenschappelijke
regeling besluitvorming plaatsgevonden met betrekking tot de (her)nieuwde Basistakenpakket van de
GGD 2009 - 2012. In januari 2009 heeft in de gemeenteraad daarover besluitvorming plaatsgevonden.
Bij de vaststelling van dit nieuwe Basistakenpakket is rekening gehouden met de eerder genoemde
nieuwe Wet Publieke Gezondheid. Tevens wordt aangegeven dat bij het besluit over het
Basistakenpakket ook is besloten tot jaarlijkse monitoring van het takenpakket.
Integrale Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
Gelet op de verantwoordelijkheid die gemeenten hebben op het terrein van de jeugdgezondheidszorg
hebben de 18 West-Brabantse gemeenten per 1 juli 2008 besloten tot een gezamenlijke
Bestuursopdracht Integrale Jeugdgezondheidszorg West-Brabant 2008 - 2010. Het eindproduct is een
overeenkomst tussen de gemeenten over het op regionale schaal aansturen en bekostigen van de
integrale JGZ en een dienstverleningsovereenkomst met alle betrokken instellingen inzake de
uitvoering van integrale jeugdgezondheidszorg in West-Brabant. Genoemde bestuursopdracht eindigt
op 1 januari 2011. De gemeenten besluiten vóór 1 januari 2011 of en zo ja op welke wijze de
samenwerking wordt voortgezet.
Professionalisering beheer buurthuizen.
In oktober heeft de raad ingestemd met een kredietvotering ten behoeve van de verbouwing van de
Zandheuvelschool. Nadere besluitvorming over de invulling van de Zandheuvelschool wordt verwacht
in april 2009. De Schervenheuvel zal op basis van een nader onderzoek naar de mogelijkheden en
kosten, worden ingezet als Huis voor Amateurs. Besluitvorming hierover wordt voorzien medio 2009.

Prestatie indicatoren
Overige indicatoren

SCORE
2006

SCORE
2007

PROGNOSE
2008
1400

SCORE
2008
1735

Aantal personen dat een beroep doet op de
Wmo individuele verstrekking
Aantal individuele verstrekkingen Wmo
2300
2732
Aantal inburgeringscontracten nieuwkomers/
120
70
120
120
oudkomers Wi
97,5%
97,5%
97,5%
15%*
Aantal geslaagden
Realisatie huisvesting statushouders
18
23
25
62
*15% van de opgestarte trajecten in 2008 is ook afgerond in 2008. Inburgeringstrajecten kennen
verschillende looptijd variërend van 3 maanden tot 18 maanden.
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Specificatie beleidsonderdelen
Omschrijving
Buurthuizen
Welzijns- en maatschappelijk
werk
Beleid en subsidiering
gezondheidszorg (algemeen)
Regionale openbare
gezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg
Lijkbezorging
Nieuwkomersbeleid
Ouderenbeleid
Gehandicaptenbeleid,
doelsubsidiëring en
gehandicaptenparkeerkaart
Cliëntenbehandeling en
externe advisering
Huishoudelijke verzorging,
maaltijdvoorziening en
personenalarmering
Rolstoelvoorzieningen
Woonvoorzieningen
gehandicapten
Vervoersvoorzieningen
gehandicapten
Totaal

Rekening
2007
13.252
2.585
10.667
0
0
10.667

Begroting
2008
14.122
2.517
11.605
0
0
11.605

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Saldo
2008
2008
14.442
-320
2.835
-318
11.607
-2
0
0
75
-75
11.532
73

Rekening
Lasten
801

Rekening
Baten
89

Rekening
Saldo
711

Begroting
Saldo
688

2.268

52

2.216

2.142

91

0

91

89

932
1.031
29
1.109
335

0
799
0
847
0

932
233
29
262
334

924
213
41
204
400

224

21

203

182

326

0

326

330

3.674
656

653
0

3.021
656

2.988
371

1.255

345

911

1.241

1.711
14.442

29
2.835

1.682
11.607

1.792
11.605
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Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
Nr.
Mutaties
L/B
X
Inzet eigen personeel
L
X
Kapitaallasten
L
1.
Lagere kosten professionalisering buurthuizen
L
2.
Hogere kosten elektronisch kinddossier
L
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
3.
Lagere kosten WMO huishoudelijke verzorging
L
4.
Lagere kosten WMO woonvoorzieningen
L
5.
Hogere kosten WMO rolstoelvoorzieningen
L
6.
Lagere kosten WMO vervoersvoorzieningen
L
7.
Minder gebruik van het persoonsgebonden budget
L
Inburgering
8.
Lagere kosten Wet educatie en beroepsonderwijs
L
(WEB)

Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Omschrijving
Stand
1-1-2008
Voorzieningen
Voorziening ouderenbeleid
88
Voorziening stim. regeling
sociaal beleid oud-jong
1
Voorziening oudkomers
42
Voorziening regeling
inburgering allochtone
vrouwen
69
Voorziening intensivering
stedelijke vernieuwing sociale
pijler
11
Reserves
Bestemmingsreserve
uitvoering WMO
279
Bestemmingsreserve
implementatie WMO
159

Vermeerderingen

V/N
N
N
V
N

Bedrag
319
80
38
16

V
V
N
V
V

143
132
124
32
100

V

94

Verminderingen

Stand 31-122008

0

20

68

0
0

1
42

0
0

7

55

21

0

0

11

4

0

283

2

74

87

Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
Reserve implementatie WMO: kosten inhuur kwartiermaker WMO
Bestemmingsreserve implementatie WMO: invoering WMO

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties
L/B
V/N
Hogere kosten Regionaal Ambulance Vervoer
L
N

Lasten
Baten
30
45

Bedrag
103

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
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Onzekerheden omtrent de hoogte van de eigen bijdrage
Een aanvrager van een voorziening (voorheen WVG), hulp in de huishouding of een financiële
tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd.
Deze bijdrage is op basis van de gemeentelijke verordening WMO qua hoogte afhankelijk van de aard
en de duur van de verstrekking en daarnaast van de inkomensgegevens van de aanvrager. De
wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt
uitgevoerd door het CAK. Het CAK verstrekt een totaaloverzicht waarbij maandelijks afstorting aan de
gemeente plaatsvindt van de geïncasseerde bijdragen.
Probleempunt hierbij is dat gemeenten niet direct inzicht hebben in de individueel door het CAK
berekende eigen bijdrage van de cliënt en dat gemeenten de eigen bijdrage, met uitzondering van de
personen die een financiële tegemoetkoming (PGB) hebben gekregen, niet direct kunnen berekenen
en controleren. Om privacyredenen staan de inkomensgegevens niet op het overzicht van het CAK,
ondanks dat die wel nodig zijn om definitief de juistheid en de volledigheid van de eigen bijdragen te
kunnen bepalen. De huidige informatie over de eigen bijdrage van het CAK is derhalve ontoereikend
om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te
kunnen vaststellen.
Hoewel de gemeente wel de aantallen personen kan beoordelen (aantallen personen waarvoor eigen
bijdrage ontvangen wordt vergelijken met de gefactureerde aantallen personen) heeft zij beperkt
inzicht in de volledigheid, juistheid en rechtmatigheid van de eigen bijdragen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de
wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen
bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat de gemeente geen
zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan verkrijgen. Door deze onzekerheid
in de jaarrekening op te nemen, kan de accountant op dit gebied een goedkeurende
accountantsverklaring verstrekken.
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(Wat gaan we ervoor doen?)

Prestatiedoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Effectdoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Algemene doelstelling

- Buitensportaccommodaties: onderzoek naar
capaciteitsbehoefte en Haalbaarheidsonderzoek
naar bovenwijkse sportvoorziening in Oosterhout
Oost
- Als sportbezetting in sportaccommodaties laag
is, wordt commerciële verhuur in toenemende
mate mogelijk.
- Realisatie nieuw sportcomplex Vrachelen 4/5.
- Verplaatsing VVO en Twins naar nieuwe
complex.
- Extra gymzaal Mgr. Frenkencollege en
verplaatsing gymzaal Santrijnschool
- Kunstgrasveld de Elskens en Warandelaan

Inwoners zijn tevreden over de
sportaccommodaties in de stad

- Inzetten op projecten die gericht zijn op
verbeteren samenhang tussen buurt, onderwijs
en sport.
- Herzien subsidieregels sport.
- Combifuncties, samenwerking sport- cultuur- en
onderwijs.
- OiB

Bevorderen van sportdeelname

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)

Schematisch Programma 12 Sport

Prestatie indicatoren
- Aantal gemeentelijke
sportaccommodaties
- Bezettingspercentages
- Inkomsten t.o.v. directe en totale
kosten
- Aantal gemeentelijke zwembaden:
- Inkomsten t.o.v. directe en totale
kosten zwembaden

Outcome indicatoren
- Tevreden over sportvoorzieningen in
de gemeente
- Prioriteit sport- en recreatiemogelijkheden
- Kwaliteitsbeoordeling klanten

Programma 12

Sport

Portefeuillehouder: J.W.A. Boers

Wat willen we bereiken?
Als algemene doelstelling voor dit programma is de
volgende doelstelling in het MJBP 2006-2010 verwoord:
“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)”.
Onderstaande effectdoelstelling zijn hieruit gedestilleerd:
- Inwoners zijn tevreden over de
sportaccommodaties in de stad.
- Bevorderen van sportdeelname.
Outcome indicatoren

Burgerindicator (Burgerijenquête)
Tevreden over sportvoorzieningen in de gemeente.

Score
2006

Score
2007

7,6
€ 4,70

7,7
€ 5,91

Score
2008
7,7
€ 5,12

Doelstelling
7,8

Prioriteit sport- en recreatiemogelijkheden.*
Kwaliteitsbeoordeling klanten
sportaccommodaties(a.d.v. 2-jaarlijkse enquêtes)
7,9
-7,9
7,9
Kwaliteitsbeoordeling klanten zwembaden(a.d.v. 2jaarlijkse enquêtes)
7,5
7,5
7,0
-Noot: * als burgers € 100,= krijgen dat ze zelf mogen inzetten om zaken in Oosterhout voor elkaar te
krijgen, waar geven zij dat dan gemiddeld aan uit.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Programma 12 Sport
Effectdoelstelling
Inwoners zijn tevreden over de sportaccommodaties in de stad
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

In de eerste helft van 2007 worden de
meerjarenplannen voor de gebouwen
van de binnensportaccommodaties
gecompleteerd.

Het gebouwenbeheersysteem Planon is gereed
voor wat betreft binnensportgebouwen.
Buitensport dient nog ingevoerd te worden in
gebouwenbeheersysteem. Sommige
onderhoudswerkzaamheden betreffende de
gebouwen van sport zijn niet uitgevoerd wegens
capaciteitsgebrek.
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Programma 12 Sport
Medio 2008 zal een plan worden opgesteld
voor sportpark De Warande. Dit plan is
gerelateerd aan de herinrichting van de
Warandelaan. Uitvoering is gepland in
2009/2010.

Het plan voor de herinrichting van de Warandelaan is
op 19 mei 2008 behandeld door het college. De raad is
geïnformeerd over de besluiten van het college.

Renovatie zwembaden:
- april 2007 Warande gereed.
- mei- augustus 2007: Arkendonk.
- De Blikken. In 2008 renovatie
zwembad De Blikken

-

Als sportbezetting in sportaccommodaties
laag is, wordt commerciële verhuur in
toenemende mate mogelijk.

Gerealiseerde commerciële verhuur is o.a. het
kickboxgala, de school voor toerisme en de sportdag
politie geweest.

Realisatie nieuw sportcomplex de Contreie

Mede afhankelijk van de realisatie van het
bestemmingsplan De Contreie (het sportpark is een
onderdeel van dit bestemmingsplan) en de verwerving
van gronden voor de aanleg van het sportpark kan op
zijn vroegst in 2010 worden begonnen met de
voorbereidingen voor de aanleg van het sportpark.

-

Warande is gereed.
Renovatie Arkendonk is in september 2007
afgerond
Renovatie De Blikken is in augustus 2008 afgerond.

Effectdoelstelling:
Bevorderen van sportdeelname
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Inzetten op projecten die gericht zijn op
verbeteren samenhang tussen buurt,
onderwijs en sport.
In 2008 wordt voor wat betreft jeugd tussen
4 en 19 jaar de doorstart van de BSI
(Breedtesportimpuls) naar de BOS regeling
gerealiseerd met de arrangementen “Jeugd
Actief” en “Wijken moeten buurten”.

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

Herzien subsidieregels sport.

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

Overige activiteiten
Impuls (brede) school, sport en cultuur (combifuncties).
In juni besloot het college aan OiB de opdracht te geven voor de uitvoering van een pilot
combifunctie in het Warandegebied. Na de ondertekening van een convenant door: OiB, AV
Scorpio, MHC de Warande, TSC, OTC de Warande, KV de Voltreffers, VOKO, Delta onderwijs,
PCPO , SKO en gemeente, is de pilot in september van start gegaan op basisschool de Wingerd.
Uitrol naar BS De Beiaard en BS Menorah volgt. In november heeft het college besloten de
intentieverklaring Impuls (brede) school, sport en cultuur te ondertekenen.
Realisatie kunstgras bij TSC en SCO/TOFS.
De voorbereidingen om tot realisatie te komen in 2009 zijn in gang gezet.
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Realisatie nieuw sportcomplex Vrachelen 4/5:
Het overleg met de beoogde gebruikers van het nieuwe sportcomplex, VV Oosterhout en OHC’01
heeft plaatsgevonden. De beide verenigingen hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben voor
input op het programma van eisen zodat afronding van het PvE niet meer in 2008 kon plaats vinden.
Afronding van het PvE wordt nu voorzien in de eerste drie maanden van 2009.

Prestatie indicatoren
Indicatoren
SPORTACCOMMODATIES
Aantal gemeentelijke sportaccommodaties
- binnen
- buiten
Bezettingspercentages
Inkomsten t.o.v. directe kosten
Inkomsten t.o.v. totale kosten
ZWEMBADEN
Aantal gemeentelijke zwembaden:
- binnen
- buiten
Inkomsten t.o.v. directe kosten zwembaden
Inkomsten zwembaden t.o.v. totale kosten
Bezoekersaantallen zwembaden

SCORE
2006

SCORE
2007

Prognose/
Ambitie
2008

SCORE
2008

8
13
51%
50%
26%

9
13
55%

9
13
56%
51%
30%

9
13
59%
51%
36%

2
1
49%
38%
243.000

2
1

2
1
54%
38%
281.000

2
1
66%
31%
205.954

27%

26%
191.850

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Specificatie beleidsonderdelen
Omschrijving
Sport
Sportaccommodaties buiten
Sportaccommodaties binnen
Zwembaden
Totaal

Rekening
2007
4.290
1.254
3.036
0
13
3.023

Begroting
2008
5.005
1.505
3.500
0
317
3.183

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Saldo
2008
2008
5.081
-76
1.377
128
3.704
-204
0
0
332
-15
3.372
-189

Rekening
Lasten
615
908
1.153
2.405
5.081

Rekening
Baten
68
149
391
769
1.377

Rekening
Saldo
547
759
762
1.636
3.704
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Begroting
Saldo
491
744
833
1.432
3.500
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Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
Nr.
Mutaties
L/B
X
Inzet eigen personeel
L
X
Kapitaallasten
L
1.
Minder subsidies 1/3 regeling
L
2.
Meer inzet sportstimuleringsprojecten
L
3.
Hogere energiekosten zwembaden
L
4.
Lagere inkomsten De Warande
B

Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Omschrijving
Stand
1-1-2008
Voorzieningen
Voorziening breedtesport
121
Voorziening project Whozznext
14
Reserves
N.v.t.

Vermeerderingen

V/N
V
N
V
N
N
N

Verminderingen
0
0

Bedrag
182
34
23
51
182
109

Stand 31-122008

121
0

Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van het krediet
renovatie zwembaden

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties
L/B
V/N
Er is in 2008 meer gerealiseerd aan sportstimulering en
L
100
andere projecten.
Er is in 2008, in de begroting, rekening gehouden met
L
182
kostenbesparingen op energie. Deze kostenbesparingen zijn
nog niet (volledig) geëffectueerd in 2008. Dit komt doordat er
aanloopproblemen geweest zijn en door de late realisatie van
deze maatregelen.

0
14

Lasten
Baten
332

Bedrag
N

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
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N

(Wat gaan we ervoor doen?)

Prestatiedoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Effectdoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Algemene doelstelling

- Publiekstoegankelijke
versie begroting en
jaarrekening.
- Prestatiemeting

Klanten kunnen vragen en
aanvragen op een gemakkelijke
manier afhandelen met de
gemeente en zijn tevreden over de
toegankelijkheid van de
gemeentelijke organisatie en
producten

- Basisregistratie voor
adressen en gebouwen.
- Publieke dienstverlening
via internet
- Vervanging website

Verwachtingen van klanten en
prestaties van de gemeente
worden transparant gemaakt

- Gemeentelijke huisvesting
- Modernisering
arbeidsvoorwaarden

Gemeente Oosterhout is een
aantrekkelijke werkgever

Het zo effectief en efficiënt mogelijk en pro-actief (intern) faciliteren van de gemeentelijke bedrijfsvoering

Schematisch Programma 13 Productondersteuning

Prestatie indicatoren
- Ziekteverzuim
- Telefonische bereikbaarheid
- Afhandeling meldpunt
- afhandeling bezwaren gegrond en
ongegrond
- afhandelingtermijnen bezwaren

Outcome indicatoren
- Beoordeling
arbeidsomstandigheden
- Beoordeling van het eigen werk
- Aandeel dat op het werk te maken
heeft met grote temperatuurswisselingen of warmte/kou
- Aandeel medewerkers dat regelmatig
te maken heeft met verbale
agressie/intimidatie van
klanten/burgers

Programma 13

Productondersteuning

Portefeuillehouder: C.P.W. Bode-Zopfi / Y.C.M.G. de Boer / Vacature

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.
Hieruit zijn onderstaande effectdoelstellingen
gedestilleerd:
Klanten kunnen vragen en aanvragen op een
gemakkelijke manier afhandelen met de gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van
de gemeentelijke organisatie en producten.
Verwachtingen van klanten en prestaties van de gemeente worden transparant gemaakt.
Gemeente Oosterhout is een aantrekkelijke werkgever.
Outcome indicatoren
Score
Score
Score
DoelMedewerkers tevredenheidsonderzoek
2006
2007
2008
stelling
Beoordeling arbeidsomstandigheden
6,7
-6,7
6,7
Beoordeling van het eigen werk
8,0
-8,0
8,0
Aandeel dat op het werk te maken heeft met grote
40%
-40%
40%
temperatuurverschillen of warmte/kou
Aandeel medewerkers dat regelmatig (dagelijks/
4%
-2%
2%
wekelijks) te maken heeft met verbale agressie/
intimidatie van klanten/ burgers
Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek [KTO]
2006 door O&S
Ervaring met automatisering op de werkplek
6,7
-7,0
7,0
Ervaring met dienstverlening door ICT-afdeling
7,0
-7,0
7,0
Ervaring met AssystNet
6,2
-6,5
6,5
Algemene waardering voor dienstverlening door
7,2
-7,5
7,5
facilitair meldpunt
Burgerindicator (Burgerijenquête)
De gemeente geeft duidelijke informatie;
6,9
7,5
7,5
7,5
- Het is gemakkelijk om aan gemeentelijke
informatie te komen:
- De gemeentelijke informatie via de lokale
kranten is goed;
- De informatie op de website van de
gemeente is goed;
- De bewonersbrieven zijn duidelijk.
Waardering gemeentelijke website
6.,5
6,7
--Het volgende medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt eind 2008 opgestart, op dit moment voeren
wij een organisatiebreed PMO (preventief medisch onderzoek) uit, waarvan de resultaten eind 2008
beschikbaar zullen komen.
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Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Programma 13 Productondersteuning
Effectdoelstelling
Verwachtingen van klanten en prestaties van de gemeente worden transparant gemaakt
Doelstelling/beoogd resultaat

Resultaat 2008

Publiekstoegankelijke versie begroting en
jaarrekening.

Deze producten zijn ook in 2008 opgesteld.

Prestatiemeting

Prestatiemeting is in 2008 beperkt doorontwikkeld. Met
name is aandacht besteed aan goede rapportage en
sturingsinformatie over de brievenafhandeling.

Effectdoelstelling
Klanten kunnen vragen en aanvragen op een gemakkelijke manier afhandelen met de
gemeente en zijn tevreden over de toegankelijkheid van de gemeentelijke organisatie en
producten
Doelstelling/beoogd resultaat
Basisregistratie voor adressen en
gebouwen.
- De beheerorganisatie wordt
ingericht.
- Koppeling met de Landelijke
Voorziening wordt gerealiseerd
- Koppelingen met de bestaande
software worden gerealiseerd.

Resultaat 2008
Er wordt gewerkt aan de opbouw van het
referentiebestand en de pandenkaart. Recent is de
beschrijving van de nieuwe werkprocessen gestart. Er
is enige vertraging op het project als gevolg van:
- schaarste op de arbeidsmarkt;
- zich voordoende problemen bij de door derden
vervaardigde luchtfoto’s die nodig zijn voor de
opbouw van de pandenkaart;
- de softwareleverancier staakt de ontwikkeling
van de BAG-applicatie, als gevolg waarvan er
een nieuw pakket moet worden geselecteerd.

Effectdoelstelling
Gemeente Oosterhout is een aantrekkelijke werkgever
Doelstelling/beoogd resultaat

Resultaat 2008

Gemeentelijke huisvesting:
In 2008 wordt, op basis van drie in 2007
uitgewerkte scenario’s, een keuze
gemaakt voor de gemeentelijke
huisvesting.

De integrale visie voor de ontwikkeling van het gebied
Slotjesveld zal in de komende periode worden
afgerond en gepresenteerd aan het college.
e
Op basis van besluitvorming zal het vervolgtraject 3
fase / nieuwbouw stadhuis worden ingevuld.

Modernisering arbeidsvoorwaarden
(aanpassing regeling lokaal verlof):

Binnen het Georganiseerd Overleg is eind 2008
overeenstemming bereikt over het fiscaal kunnen
uitruilen van loonbestanddelen tegen onbelaste
vergoedingen. Ook komt er een regeling m.b.t. korting
op gemeenteproducten.

Vervanging telefooncentrale en Europese
aanbesteding telefonie:
Vervanging telefooncentrale vindt plaats
e
in 2 kwartaal 2008.
Nieuwe contracten voor telefonie (vast,
mobiel en van vast naar mobiel) starten in
april 2008.

Het programma van eisen en wensen voor de
telefooncentrale is afgerond. In het laatste kwartaal zal
de aanschaf van de telefooncentrale worden opgepakt.
Wel is de vervanging van de telefooncentrale enigszins
vertraagd, omdat de gemeente Waalwijk heeft verzocht
te onderzoeken of er op dit punt samenwerking
mogelijk is.
Aanbesteding mobiele telefonie is afgerond. Nieuwe
contract is 1 september ingegaan..
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Programma 13 Productondersteuning
Effectdoelstelling
Bestuur en organisatie zijn extern georiënteerd zodat de Oosterhoutse samenleving optimaal
wordt geïnformeerd en wordt betrokken bij het bouwen aan “Oosterhout familiestad”
Verdere professionalisering lokale
omroep ORTS.

In 2008 is het outputcontract geëvalueerd. Besloten is
de subsidieverlening te verlengen met een half jaar.

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

Prestatie indicatoren
Overige indicatoren
Aantal formatieplaatsen per duizend inwoners
(excl. Formatie unit Equalit)
Ziekteverzuim% in relatie tot landelijk gemiddelde
Groeipercentage inkomende post
groei 2004/2005 24,4%
Groeipercentage uitgaande post
groei 2004/2005 34,6%
Percentage tijdige afhandeling van post (ambitie)
Percentage tijdige afhandeling van meldingen via
meldpunt (binnen 3 werkdagen iets zien of horen)
Ervaring met automatisering op de werkplek
Ervaring met dienstverlening door ICT-afdeling
Ervaring met AssystNet
Algemene waardering voor dienstVerlening door Servicedesk
Geleverde GBKN-objecten (mutaties)
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SCORE
2006
7,8

SCORE
2007
7,8

PROGNOSE
2008
7,8

SCORE
2008
6,7

4,30
17,3%

6,3%
16,1%

5%
15%

5,7%
-7%

6,4%

19,0%

12%

-9%

100%
95%

85%
94%

94%
6,7
7,0
6,2
7,2

-----

7,0
7,0
6,5
7,5

-----

12.648

12.638

12.000

12.686
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Specificatie beleidsonderdelen
Omschrijving
Directie en management
Kabinet en secretariaat
Financiële administratie
Personeelsbeleid en –beheer
en organisatiebeleid
Facility management en inkoop
Informatisering, automatisering
en telecommunicatie
Communicatie
Juridische zaken
Geo-informatie
Documentaire informatie
voorziening en reproductie
Accommodatiebeheer
gemeentelijk vastgoed
Tractiemiddelen
Doorbelasting naar producten
Totaal

Rekening
2007
18.586
16.876
1.710
0
1.013
697

Begroting
2008
20.260
18.381
1.879
0
987
892

Rekening
Lasten
1.663
670
3.667

Rekening
Baten

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Saldo
2008
2008
22.692
-2.432
20.955
-2.574
1.737
142
0
0
1.380
-393
357
535

0
0
154

Rekening
Saldo
1.663
670
3.513

Begroting
Saldo
2.577
495
2.625

2.628
1.728

116
164

2.512
1.564

1.487
1.647

5.431
577
204
322

2.084
0
0
35

3.347
577
204
287

2.727
524
155
427

2.173

0

2.173

1.585

2.574
1.055
0
22.692

1.037
12
17.353
20.955

1.537
1.043
-17.353
1.737

1.475
824
-14.669
1.879
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Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
Nr.
Mutaties
X
Inzet eigen personeel
X
Kapitaallasten
1.
Hogere kosten tractiemiddelen
2.
Hogere motorrijtuigenbelasting
3.
Hogere brandstofkosten
4.
Lagere kosten communicatie Oosterhout familiestad
5.
Extra storting in FPU-fonds
6.
Extra storting voorziening non-activiteit
7.
Lagere kosten centrale opleidingen
8.
Hogere kosten GSM-gebruik
9.
Hogere exploitatiekosten DIV & repro
10.
Hogere kosten opstellen inkoopdocument
11.
Lagere onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen
12.
Resultaat Shared Service Centre ICT: Equalit
13.
Hogere exploitatiekosten facility
14.
Hogere exploitatiekosten Financiele Ondersteuning &
Uitvoering

Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Omschrijving
Stand
1-1-2008
Voorzieningen
Voorziening
salarisvergoedingen in geval
van non-activiteit
905
Voorziening FPU
242
Voorziening leeftijdsbewust
personeelsbeleid
68
Reserves
Bestemmingsreserve
SSC/ICT-samenwerking
-15
Bestemmingsreserve
doorontw. Oosterhout
familiestad
56
Bestemmingsreserve
doorontwikkeling
0
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Vermeerderingen

L/B
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L/B
L/B
L/B

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

Verminderingen

Bedrag
1.470
747
177
32
30
22
224
538
50
39
99
13
25
295
84
399

Stand 31-122008

538
224

441
292

1.002
174

49

0

117

362

0

347

1

-62

119

1.025

236

789
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Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
Onttrekking aan vrije reserve t.b.v. een extra financiële impuls aan de ORTS
voor de aanschaf van technische apparatuur.
Onttrekking kosten opleiding Alliantiemanagement aan reserve
Doorontwikkeling Oosterhout Familiestad
Reserve investeringsprojecten: ter dekking van de kapitaallasten van het krediet
renovatie stadhuis.
Correctie onttrekking reserve Doorontwikkeling 2008
Doorontwikkeling organisatie

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties
L/B
V/N
De meest opvallende afwijking t.o.v. 2007 zijn de kosten van
L
N
financiële administratie. De kosten voor de samenwerking met
Breda op het gebied van belastingen staan vanaf 2008 hier
geboekt en worden via de doorbelasting toegerekend aan
afval, rioleringen en OZB. Totaal bedrag circa € 2,7 miljoen.

Resultaat Shared Service Centre ICT: Equalit
In 2007 sloot Equalit af met een positief resultaat van €
362.000; deze is in de reserve gestort.
In 2008 sluit Equalit met een negatief resultaat van € 204.000;
dit wordt uit de reserve onttrokken.
Onderhoud gemeentelijke gebouwen: als gevolg van de
opgestelde onderhoudsplanning fluctueren deze kosten
jaarlijks.
Extra storting in voorziening non-activiteit

Lasten
Baten
65
56
980
118
161

Bedrag
2.700

L

N

566

L

N

538

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
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Programma 14

Algemene dekkingsmiddelen

Portefeuillehouder: J. van Brummen

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, renteinkomsten 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.
Hieruit zijn onderstaande effectdoelstellingen gedestilleerd:
- Oosterhouters zijn tevreden over de hoogte van de gemeentelijke belasting i.r.t. hetgeen dat
wordt geboden als bijdrage in de gemeentelijke taken.

Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen
Burgerindicator (Burgerijenquête)
Nut gemeentelijke belastingen

Score
2006
4,8

Score
2007
4,7

Score Doel2008 stelling
4,7
4,8

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen
Effectdoelstelling
Oosterhouters zijn tevreden over de hoogte van de gemeentelijke belasting i.r.t. hetgeen dat
wordt geboden
Prestatiedoelstelling

Voortgang 2008

Uitvoering werkzaamheden gemeentelijke
belastingen (heffingen, invordering en wet
WOZ).

Werkzaamheden worden uitgevoerd.

Samenwerking per 1 juli 2007 operationeel.
De verzending van WOZ beschikkingen:
Samenwerking wordt per 1 januari 2008
gerealiseerd.
De aanslagen van het belastingjaar 2008
worden in maart 2008 verzonden.

De samenwerking krijgt steeds meer gestalte.
Beleidsnota’s worden in goed overleg voorbereid door
de uitvoeringsorganisatie in Breda. Inmiddels worden
gesprekken gevoerd over een verdergaande
samenwerking met het Waterschap en de gemeenten
Bergen op Zoom, Roosendaal en Etten-Leur.
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Algemene uitkering
De algemene uitkering in de begroting 2008 is gebaseerd op de junicirculaire 2007 en de ramingen
over ondermeer de aantallen inwoners, wooneenheden, uitkeringsgerechtigden die op dat moment
bekend waren. De werkelijke ontvangen inkomsten vallen bijna € 2.200.000 hoger uit dan begroot,
hetgeen veroorzaakt wordt door de volgende zaken:
Niet voorziene ontvangsten voorgaande jaren € 107.000.
Extra gelden WMO € 407.000, te maken met indexatie van het wmo-budget en extra gelden
voor dure woningaanpassingen.
Verhoging van de uitkeringsfactor € 828.000, hetgeen te maken heeft met verhoging van de
accressen, en het principe ‘ samen trap op samen trap af’(als de overheid meer uitgeeft dan
profiteren gemeenten daar ook van).
Afwijking van de begrote woz-waarden, hetgeen een voordeel oplevert voor de algemene
uitkering van € 229.000.
Extra gelden in het kader van het amendement Tang € 133.000, betreffende
armoedebestrijding (uitkering € 50 per gezin).
Lagere uitkering behoedzaamheidsreserve en negatieve ontwikkeling uitkeringsbasis
- € 242.000.
Overige mutaties € 731.000 als gevolg van wijzigingen in aantallen en overige beleidseffecten.
Beleidseffecten hebben tot een correctie geleid van € 316.000 waaronder elektronisch
kinddossier, invoeringskosten Wabo, armoedebestrijding, maatschappelijke stages,
kinderopvang, programmatisch handhaven. Gewijzigde inzichten in de aantallen, waaronder de
uitkeringsontvangsten € 390.000.
Bespaarde rente
Door reserves en voorzieningen te gebruiken als intern financieringsmiddel is er sprake van een
bespaarde rente. Hierdoor is het niet nodig externe leningen aan te trekken. Deze bespaarde rente
wordt bepaald door de rekenrente (4,5%) over alle reserves en voorzieningen te berekenen. Dit is
een inkomst voor de exploitatie van € 5,9 miljoen. Deze rente wordt als volgt bestemd binnen de
begroting:
- de rente bijschrijven op het saldo van de reserve. Dit vindt plaats via het product 980
mutaties in de reserves;
- de rente structureel ten gunste brengen van de exploitatie;
- de rente blokkeren i.v.m. het vrij besteedbaar houden van de reserves. Aangezien niet alle
reserves in een jaar volledig besteed worden, kan een deel van de rente worden ingezet in
de exploitatie via een eenmalige vrijval van deze rente.
Stelposten
Jaarlijks worden binnen de begroting kosten en opbrengsten opgenomen, die vooraf nog niet
verdeeld (kunnen) worden over de beleidsprogramma’s. Daarnaast is binnen dit programma ook het
begrote bedrag voor ‘onvoorzien’ opgenomen. De kern van dit beleid bestaat uit een toetsing aan de
drie O’s:
- Onvoorzien
- Onuitstelbaar
- Onvermijdbaar
De raming van deze post is vastgesteld op € 5 per inwoner, afgerond op een totaal van € 265.000.
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De onderstaande stelposten zijn voor 2008 opgenomen:
Omschrijving

Begroot
2008

Wijziging

Kapitaallasten

345

0

Stelpost prijscompensatie

226

Onvoorzien

265

Kosten Oud Brabant

Werkelijk

Afwijking

345

0

345

-226

0

0

0

-175

90

0

90

0

0

0

-13

13

Vrijval voorziening dubieuze
debiteuren

0

0

0

-25

25

Vrijval voorziening beleid oud-jong

0

0

0

-1

1

Vrijval voorziening oudkomers

0

0

0

-42

42

0

-263

263

-401

435

-344

779

Diverse vrijval oude balansposten
Totale kosten

Totaal
2008

0
836

Output- indicatoren
OVERIGE INDICATOREN

SCORE
2006

Tarief OZB:
- eigendom woningen
- eigendom niet-woningen
- gebruik niet-woningen
Tarief toeristenbelasting (p.p. nacht)
Tarief hondenbelasting
- eerste hond
- tweede en volgende hond
- kennel
Hoogte algemene uitkering per inwoner (in 2007
is de afschaffing van het gebruikersdeel OZB
woningen verwerkt)

2007

2008

€ 2,41
€ 3,90
€ 3,12
€ 0,58

€ 2,34
€ 3,88
€ 3,10
€ 0,60

€ 2,40
€ 3,99
€ 3,19
€ 0,61

€ 50,40
€ 100,80
€ 322,20
€ 670

€ 51,84
€ 103,68
€ 331,20
€ 752

€ 53,28
€ 106,56
€ 340,32
€ 814

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Rekening
2007
4.315
56.550
-52.235
1.519
1.681
-52.397

Begroting
2008
6.101
59.434
-53.333
1.487
1.093
-52.939
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(bedragen * € 1.000)
Rekening
Saldo
2008
2008
5.629
472
60.253
-819
-54.624
1.291
1.728
-241
1.089
4
-53.985
1.046

Specificatie beleidsonderdelen
Omschrijving
Algemene uitkering
Belastingen
Bespaarde rente
Saldo kostenplaatsen
Stelposten
Onvoorzien
Totaal

Rekening
Lasten
11
1.164
4
4.791
-348
7
5.629

Rekening
Baten
44.114
9.464
5.893
581
181
20
60.253

Rekening
Saldo
-44.103
-8.300
-5.889
4.210
-529
-13
-54.624

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
Nr.
Mutaties
L/B
X
Inzet eigen personeel
L
X
Kapitaallasten
L
1.
Algemene uitkering
B
2.
Stelpost onvoorzien
L
3.
Vrijval diverse voorzieningen
B
4.
Vrijval oude balansposten
L
5.
Lagere OZB opbrengsten
B
6.
Hogere kosten uitvoeren belastingen en WOZ
L

V/N
N
V
V
V
V
V
N
N

Begroting
Saldo
-42.284
-9.121
-5.008
2.645
345
90
-53.333

Bedrag
863
344
1.820
90
68
263
644
168

Overzicht verloop reserves en voorzieningen
Omschrijving
Voorzieningen
N.v.t.
Reserves
Algemene reserve
(bufferfunctie)
Financieringsreserve
(inkomensfuncties)
Vrije reserve
Bestemmingsreserve
investeringsprojecten
(bestedingsfunctie)
Bestemmingsreserve BTWcompensatie

Stand
1-1-2008

Vermeerderingen

Verminderingen

Stand 31-122008

4.314

65

0

4.379

36.000
43.524

0
4.794

0
7.917

36.000
40.401

11.184

3.812

1.611

13.385

2.048

31

1.000

1.079
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Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves
Bespaarde kapitaallasten als gevolg van vervroegde afschrijvingen BBV.
Destijds zijn de vervroegde afschrijvingen ten laste van de vrije reserve
gebracht. Het voordeel voor de volgende jaren wordt in de vrije reserve gestort.
Betreft de rentebijschrijving ten gunste van diverse reserves, conform de
vastgestelde nota reserves en voorzieningen.
Onttrekking aan reserves
Onttrekking aan de reserve BCF ten gunste van de vrije reserve
Vrijval bestemmingsreserve WWB inkomensdeel, nieuwe gemeentewerf,
uitvoeringskosten inlichtingenbureau, inrichting nieuwe bouwlingstraat
Correctie reserve in plaats van voorziening
Onttrekking uit de vrije reserve voor Inhuur personeel invoering
omgevingsvergunning. Bij bestemming jaarrekeningresultaat 2007 is hiervoor
€ 105.000 toegevoegd aan de vrije reserve.

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties
L/B
V/N
Algemene uitkering. Afwijking ten opzichte van 2007 zit in
B
V
wijzigingen aantallen en beleidseffecten. Daarnaast een
lagere uitkering behoedzaamheidsreserve.
Lagere belastingopbrengsten in 2008 t.o.v. 2007
B
N
Hogere bespaarde rente door hogere reservepositie
B
V
Voor de stelposten is een vergelijking met de jaarrekening
2007 minder zinvol, aangezien deze incidenteel van aard zijn.

Lasten

84
1.644
Baten
1.000
47
30

12

Bedrag
3.647

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
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268
1.053

(Wat gaan we ervoor doen?)

Prestatiedoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Effectdoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Algemene doelstelling

-

Uitvoering Actieprogramma Centrum+
Actieplan Stadshart

Binnenstad vormt het maatschappelijke, culturele
en economische hart van Oosterhout familiestad

-

Optimaal benutten externe expertise.
Monitoring

Kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien als
een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
gemeente, burgers en ondernemers.

Voeren van de regie op de vitale en attractieve binnenstad door de ambtelijke aansturing hiervoor op één punt samen te brengen.

Schematisch Bijzonder Programma Centrum+

Outcome indicatoren
- Waarderingscijfer:
- Omgeving
- Leefbaarheid
- Openbaar groen
- Schoon
- Criminaliteit
- Verkeersveiligheid
- Bewoners
- Ondernemers
- Bezoekers

Bijzonder programma Centrum+
Portefeuillehouder: J.W.A. Boers/ Vacature

Wat willen we bereiken?
De algemene doelstelling van dit programma luidt:
“Voeren van de regie op de vitale en attractieve
binnenstad door de ambtelijke aansturing hiervoor
op één punt samen te brengen.”
Hieruit zijn onderstaande effectdoelstellingen
gedestilleerd:
- Binnenstad vormt het maatschappelijke,
culturele en economische hart van
Oosterhout familiestad.
- Kwaliteit van de openbare ruimte wordt
gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers.

Burgerindicator (Centrumscan)
1. Waarderingscijfer omgeving
2. Waarderingscijfer leefbaarheid
3. Waarderingscijfer openbaar groen
4. Waarderingscijfer schoon
5. Waarderingscijfer criminaliteit
6. Waarderingscijfer verkeersveiligheid
7. Gemiddelde waardering bewoners
8. Gemiddelde waardering ondernemers
9. Gemiddelde waardering bezoekers

Score
2006
7,1
7,2
6,4
6,5
6,2
6,2
6,5
6,6
7,0

Score
2007
7,3
7,3
6,2
6,7
6,6
6,4
6,7
6,7
6,9

Score
2008
7,3
7,2
6,4
6,6
6,5
6,4
6,6
6,7
6,9

DoelStelling
-

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Bijzonder programma Centrum +
Effectdoelstelling
Kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
gemeente, burgers en ondernemers
Doelstelling/Beoogd resultaat

Resultaat 2008

Het streven is om het waarderingscijfer van
de eerste centrumscan (gemiddeld net
onder een zeven), in 2010 gemiddeld op
een acht te hebben.

Na besluitvorming over het Actieplan Stadshart eind
2008 kan uitvoering aan het plan worden gegeven en
daadwerkelijk werk worden gemaakt van een
duurzame ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van het
hart van de stad.

Optimaal benutten externe expertise.

Het actieprogramma Centrum+ zoals dat in 2006 is
opgesteld wordt in samenspraak met in- en externe
partijen verder uitgevoerd.
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Doelstelling/Beoogd resultaat

Resultaat 2008

Monitoring:
Om de vier maanden worden de wijzingen
die in de waardering optreden gemeten.

Monitoring en schouwen vindt nog steeds plaats en de
resultaten zijn de basis voor sturing.

Effectdoelstelling
Binnenstad vormt het maatschappelijke, culturele en economische hart van Oosterhout
familiestad
Doelstelling/Beoogd resultaat

Resultaat 2008

Uitvoering Actieprogramma Centrum+

In 2008 heeft uitvoering van het actieprogramma
Centrum+ plaatsgevonden.

Uitvoering totaalaanpak Klappeijstraat:

Het onderzoek naar het uitgaansgebied is een goede
basis voor een horecabeleidsplan en investering in de
samenwerking van de betrokken partners.
Cameratoezicht is operationeel.

In het kader van deze totaalaanpak wordt
eind 2007 dan wel in het eerste kwartaal
van 2008 gestart met een pilot
cameratoezicht in het uitgaansgebied.
Ontwikkelen nieuw evenementenbeleid

Voor de gezamenlijke database voor evenementen is
door de VVV en Uitpunt een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De database is operationeel.
De benoemde evenementencoördinator is bezig het
evenementenbeleid, zijnde het coördineren van de
vergunningen voor evenementen, het formuleren van
beleidsregels en het onderzoeken van de
belastbaarheid van potentiële locaties voor
evenementen.

Actieprogramma Centrum+
In 2008 heeft uitvoering van het actieprogramma Centrum+ plaatsgevonden met gerichte acties
zoals graffitiaanpak en extra schoonmaken. Nieuw beleid in 2008 was het ondersteunen van het
initiatief van de ijsbaan op de Heuvel. Tevens is besloten dat in 2008 € 25.000 bijgedragen wordt
aan het Actieplan Stadshart.
Er lopen tal van kleine interventies waarbij de stadscoach allianties tot stand brengt tussen
organisatie en burgers/ondernemingen.
Overige activiteiten
Actieplan Stadshart
In 2008 is de ambtelijke kerngroep Stadshart geformeerd en is het Actieplan Stadshart opgesteld en
door de gemeenteraad vastgesteld.
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Rekening
2007
211
0
211
0
0
211

Begroting
2008
180
0
180
0
0
180

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Saldo
2008
2008
166
14
0
0
166
14
0
0
0
0
166
14

Rekening
Lasten

Rekening
Baten

Rekening
Saldo

Specificatie beleidsonderdelen
Omschrijving
Vitale en attractieve
binnenstad
Totaal

166
166

0
0

Begroting
Saldo

166
166

180
180

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
Nr.
X
X
1.
2.
3.
4.
5.

Mutaties
Inzet eigen personeel
Kapitaallasten
Communicatie
Cameratoezicht
Kauwgomaanpak
Enquetes
IJsbaan op de heuvel

L/B
L

V/N
N

L
L
L
L
L

V
V
V
V
N

Bedrag
8
13
20
17
10
11

Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
N.v.t.

Lasten
Baten

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties
L/B
V/N
In 2007 is meer externe deskundigheid ingehuurd voor m.n.
L
V
het project Veilig Uitgaan

Bedrag
40

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
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(Wat gaan we ervoor doen?)

Prestatiedoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Effectdoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Algemene doelstelling

Een aantal projecten in de stad moet in
2007 leiden tot een beter klimaat voor
jonge inwoners. De projecten hebben
betrekking op wonen, werken, studeren en
recreatieve activiteiten

- Streven naar een vestiging mbo/hbo
- Zapbudgetten
- Zomer- en winteractiviteiten.
- Straatspeeldag
- Starterswoningen
- Centrum Jeugd en Gezin.

Het programma Jong heeft tot doel om
Oosterhout aantrekkelijker te maken voor
jongeren en ouders met kinderen. Om de
stad ‘jong’ en vitaal te houden is het
immers van belang dat ook jonge inwoners
zich er thuis voelen. Ze moeten er kunnen
wonen, werken en recreëren. Wezenlijk
aspect aan het programma is dat de jonge
inwoners zelf aan mogen geven wat ze in
dat opzicht belangrijk vinden.

- Actieprogramma Jong
- Jongerenwebsite
- Jongerendocumentaire

Output indicatoren
- bezoekers website
- bruikbare reacties jongeren
- aantal leden en sympathisanten
jeugdraad
- gehonoreerde aanvragen zap-budget
- maatschappelijke stages stadhuis
- deelnemers vakantie-activiteiten
- aantal bezoekers startersmarkt
Houseparty
- aantal verleende startersleningen
- aantal nieuwe speelplekken

Het waar mogelijk versterken van de aantrekkelijkheid van Oosterhout voor jongere categorieën inwoners. Dat is nodig
om tegenwicht te bieden aan de ‘autonome’ vergrijzing die Oosterhout de komende jaren doormaakt. Wil Oosterhout
zich ook in de toekomst verzekerd weten van een evenwichtige bevolkingssamenstelling, dan is het van belang deze
jonge mensen aan Oosterhout te binden

Schematisch Bijzonder Programma Jong

Bijzonder programma Jong
Portefeuillehouder: C.P.W. Bode-Zopfi

Wat willen we bereiken?
De algemene doelstelling van dit bijzondere programma
luidt: “Het waar mogelijk versterken van de
aantrekkelijkheid van Oosterhout voor jongere
categorieën inwoners. Dat is nodig om tegenwicht te
bieden aan de ‘autonome’ vergrijzing die Oosterhout de
komende jaren doormaakt. Wil Oosterhout zich ook in de
toekomst verzekerd weten van een evenwichtige
bevolkingssamenstelling, dan is het van belang deze
jonge mensen aan Oosterhout te binden”.
Hieruit zijn verschillende effectdoelstelling gedestilleerd:
Externe effectdoelstelling
- Het programma Jong heeft tot doel om Oosterhout aantrekkelijker te maken voor jongeren en
ouders met kinderen. Om de stad ‘jong’ en vitaal te houden is het immers van belang dat ook
jonge inwoners zich er thuis voelen. Ze moeten er kunnen wonen, werken en recreëren.
Wezenlijk aspect van het programma is dat de jonge inwoners zelf aan mogen geven wat ze in
dat opzicht belangrijk vinden.
- Een aantal projecten in de stad moet leiden tot een beter klimaat voor jonge inwoners. De
projecten hebben betrekking op wonen, werken, studeren en recreatieve activiteiten
Interne effectdoelstelling
De gemeentelijke organisatie gaat beter luisteren naar wat de jonge inwoners willen. Samen met die
jonge inwoners gaat de gemeente werken aan de uitvoering van een aantal concrete wensen, waarbij
de gemeente vooral faciliterend zal optreden. Samenwerking tussen de verschillende afdelingen
binnen het gemeentehuis is hier onontbeerlijk, omdat de wensen van burgers zich nooit tot één
beleidsterrein zullen beperken.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
Bijzonder programma Jong
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Effectdoelstelling
Het programma Jong heeft tot doel om Oosterhout aantrekkelijker te maken voor jongeren en
ouders met kinderen. Om de stad ‘jong’ en vitaal te houden is het immers van belang dat ook
jonge inwoners zich er thuis voelen. Ze moeten er kunnen wonen, werken en recreëren.
Wezenlijk aspect van het programma is dat de jonge inwoners zelf aan mogen geven wat ze in
dat opzicht belangrijk vinden
Consultatie van jonge inwonersgroepen en ze
betrekken bij de lokale politiek is een continu
proces.
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Via het programma Jong komen we vaak in
aanraking met (groepen) jongeren. Uit deze
contacten wordt het programma gevoed. Enkele
voorbeelden uit de afgelopen periode zijn:
gastlessen op ’t Frencken en Florijn (mbo), actie
voor Serious Request, organisatie Challenge Day
op ’t Florijn, Lezersjury Theek5.
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Bijzonder programma Jong
Prestatiedoelstelling

Resultaat 2008

Jongerenwebsite

De website is inmiddels actief en wordt in de loop
van 2009 verder gevuld met nuttige informatie en
infotainment.

Jongerendocumentaire:
In 2007 en 2008 worden groepen Oosterhoutse
jongeren benaderd met de vraag om mee te
werken aan een tv-documentaire.

De opnamen van de jongeren zijn in volle gang. De
première is gepland in april 2009.

Effectdoelstelling
Een aantal projecten in de stad moet in 2007 leiden tot een beter klimaat voor jonge inwoners.
De projecten hebben betrekking op wonen, werken, studeren en recreatieve activiteiten
Streven naar een vestiging mbo/hbo

Het mbo-onderwijs aan de Mathildastraat is onder
de naam studentenbedrijf Flash in augustus 2008
van start gegaan met circa 80 leerlingen. De
studenten hebben hun weg naar de Oosterhoutse
instellingen en bedrijven inmiddels gevonden.

Zapbudgetten

In 2008 zijn twaalf zapbudgetten verstrekt voor een
totaalbedrag van circa € 9.000. De activiteiten die
werden georganiseerd varieerden sterk. Enkele
voorbeelden zijn: themafeesten in Outflow,
religiedaten, een Marokkaans voetbaltoernooi,
graffiti in fietstunneltje en een bijeenkomst voor
gehandicapte jongeren.

Zomer- en winteractiviteiten

In het kader van de zomeractiviteiten op de Markt
konden jongeren weer twee keer abseilen van de
Sint Jantoren. Mede dankzij een aantal andere
survivalachtige activiteiten konden wekelijks
honderden kinderen worden verwelkomd. In de
kerstvakantie lag er een ijsbaan op de Heuvel die
bijna twintigduizend bezoekers heeft getrokken.

Straatspeeldag

In 2008 namen veertien straten deel aan de
straatspeeldag, een nieuw record. Van de
gemeente Oosterhout kregen alle kinderen een
ijsje.

Discotheek

Ook in 2008 hebben verschillende gesprekken
plaatsgevonden tussen het gemeentebestuur en
potentiële initiatiefnemers voor een discotheek of
vergelijkbare voorziening. In verband met de
kredietcrisis ligt het niet voor de hand dat deze
gesprekken snel tot resultaat leiden.

Starterwoningen

Zie programma 7. Het programma Jong faciliteert
vooral activiteiten die de woningmarkt voor starters
transparanter maken. In 2008 werd onder de naam
Houseparty een startersmarkt gehouden in Outflow.
Het volgende project is een startermagazine met
alle relevante informatie voor de doelgroep.

Centrum Jeugd en Gezin

(zie programma 10, onderdeel Jeugd)
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Rekening
2007
78
0
78
0
0
78

Begroting
2008
178
0
178
0
0
178

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Saldo
2008
2008
181
3
10
-10
171
7
0
0
0
0
171
7

Rekening
Lasten
181
181

Rekening
Baten
10
10

Rekening
Saldo
171
171

Specificatie beleidsonderdelen
Omschrijving
Jong
Totaal

Begroting
Saldo
178
178

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
Nr.
X
X

Mutaties
Inzet eigen personeel
Kapitaallasten

L/B
L

V/N
N

Bedrag
2

Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves
N.v.t.
Onttrekking aan reserves
N.v.t.

Lasten
Baten

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties
L/B
V/N
Salariskosten programma Jong
L
N

Bedrag
80

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
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(Wat gaan we ervoor doen?)

Prestatiedoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Effectdoelstelling

(Wat willen we bereiken?)

Algemene doelstelling

- Uitwerken startnotitie
- Buurtbudgetten
- Oosterheide, wel zo goed wonen.
- Voorzieningenniveau kerkdorpen.
- Jeugdpoëzie

Het programma Samenleving heeft tot doel de samenleving sterker
te maken. Mensen moeten trots zijn op hun stad, het organiserend
vermogen is groot en iedereen doet mee. In zo’n samenleving is de
tolerantie groot en zaken als solidariteit, burenhulp, vrijwilligerswerk
en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn vanzelfsprekend.
Met behulp van het bijzondere programma Samenleving zullen
stappen worden gezet op zo’n samenleving te verwezenlijken. Bij de
invulling van het programma heeft de Samenleving zelf een
belangrijke rol

- Projecten uit de Samenleving

De houding van de gemeentelijke organisatie zal zich in het kader
van het programma Samenleving moeten wijzigen. Meer gebruik
maken van de kennis en vaardigheden van de Samenleving. De rol
van de gemeente zal meer faciliterend worden. Minder beleid en
meer uitvoering

De kwaliteit van Oosterhout wordt voor een deel bepaald door de fysieke voorzieningen (woningen, bedrijven, wegen, overige voorzieningen) in
de stad; minstens zo belangrijk is de manier waarop de samenleving zelf functioneert. Het college staat voor een actieve samenleving waaraan
iedere Oosterhouter (volwaardig) kan deelnemen en waarin tegelijkertijd (groepen van) burgers ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. In het
kader van de WMO wordt gestreefd naar een sterk functionerende samenleving.

Schematisch Bijzonder Programma Samenleving

Bijzonder programma Samenleving
Portefeuillehouder: J. van Brummen

Wat willen we bereiken?
De kwaliteit van Oosterhout wordt voor een deel
bepaald door de fysieke voorzieningen (woningen,
bedrijven, wegen, overige voorzieningen) in de
stad; minstens zo belangrijk is de manier waarop
de samenleving zelf functioneert. Het college staat
voor een actieve samenleving waaraan iedere
Oosterhouter (volwaardig) kan deelnemen en
waarin tegelijkertijd (groepen van) burgers ook hun
eigen verantwoordelijkheid nemen.
Onderstaande effectdoelstellingen zijn
geformuleerd:
Externe effectdoelstelling:
Het programma Samenleving heeft tot doel de samenleving sterker te maken. Mensen moeten
trots zijn op hun stad, het organiserend vermogen is groot en iedereen doet mee. In zo’n
samenleving is de tolerantie groot en zaken als solidariteit, burenhulp, vrijwilligerswerk en
maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn vanzelfsprekend. Met behulp van het bijzondere
programma Samenleving worden stappen gezet om zo’n samenleving te verwezenlijken. Bij de
invulling van het programma heeft de samenleving zelf een belangrijke rol.
Interne effectdoelstelling:
De houding van de gemeentelijke organisatie moet zich in het kader van het programma
Samenleving wijzigen. Meer gebruik maken van de kennis en vaardigheden van de
Samenleving. De rol van de gemeente wordt meer faciliterend. Minder beleid en meer
uitvoering.

Wat hebben we daarvoor gedaan in 2008?
In de loop van 2008 is de focus van het programma Samenleving, met de benoeming van een
nieuwe alliantiemanager, aanzienlijk gewijzigd. Om die reden is er voor gekozen niet terug te blikken
op de in de begroting 2008 opgenomen prestatiedoelstellingen.
Het college heeft de ambities in september 2008 vastgelegd in een nieuw programma Samenleving,
dat drie elementen kent:
• het inrichten van de Ide(e)ale Fabriek, een platform dat bedoeld is om nieuwe initiatieven
vanuit de Oosterhoutse samenleving te begeleiden en tot wasdom te brengen;
• het oprichten, in samenwerking met maatschappelijke organisaties en het lokale
bedrijfsleven, van een platform Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Hier komen
vraag en aanbod van bedrijfsleven en samenleving samen, bijvoorbeeld in de vorm van een
beursvloer;
• binnen de lijnafdelingen van de gemeentelijke organisatie komen tot een werkwijze waarbij
verzoeken vanuit de samenleving op één centrale plek binnenkomen en worden
afgehandeld.
Het vierde kwartaal van 2008 heeft vervolgens vooral in het teken gestaan van de voorbereiding van
zowel de Ide(e)ale Fabriek als het platform Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
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Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal product
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

Rekening
2007
0
0
0
0
0
0

Begroting
2008
54
0
54
0
0
54

(bedragen * € 1.000)
Rekening
Saldo
2008
2008
34
20
0
0
34
20
0
0
0
0
34
20

Specificatie beleidsonderdelen
Omschrijving
Samenleving
Totaal

Rekening
Lasten
34
34

Rekening
Baten
0
0

Rekening
Saldo
34
34

Begroting
Saldo
54
54

Het resultaat op dit programma wordt als volgt gespecificeerd
Nr.
X
X
1.

Mutaties
Inzet eigen personeel
Kapitaallasten
Programma is daadwerkelijk pas aan het einde van het
jaar van start gegaan.

L/B
L

V/N
V

L

V

Bedrag
2
22

Specificatie mutatie reserves
Storting in reserves
n.v.t.
Onttrekking aan reserves
n.v.t.

Lasten
Baten

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de rekening 2007:
Mutaties
N.v.t.

L/B

V/N

Bedrag

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderdeel “Financiële jaarrekening”.
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4. Paragrafen
De volgende paragrafen zijn opgenomen in de programmarekening. De eerste zeven paragrafen zijn
verplicht conform de wettelijke voorschriften. Hieraan is toegevoegd een paragraaf
Investeringsprogramma Stedelijke vernieuwing.
• Lokale heffingen;
• Weerstandsvermogen;
• Onderhoud kapitaalgoederen;
• Treasury (financiering);
• Bedrijfsvoering;
• Verbonden partijen;
• Grondbeleid;
• Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV).

De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de jaarrekening 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.
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4.1 Lokale heffingen
Overzicht gemeentelijke heffingen
Er zijn diverse gemeentelijke heffingen. In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste gemeentelijke
heffingen weergegeven.
(bedragen x € 1,000)

Rekening
2007

Begroting
2008

Rekening
2008

Onroerende zaakbelasting

9.058

9.446

8.802

Afvalstoffenheffing/Reinigingrecht

5.818

6.282

6.166

Rioolheffing

4.187

5.096

5.235

Hondenbelasting

261

265

255

Toeristenbelasting

175

170

180

Precario

40

55

61

Leges vergunningen in het kader van openbare orde en veiligheid

21

33

19

654

849

960

1.339

1.413

1.680

77

56

68

1.777

1.450

1.918

23.407

25.115

25.344

Leges burgerzaken
Leges bouwvergunningen
Marktgelden
Parkeer opbrengsten (parkeerautomaat, vergunning en naheffing)
Totaal

Onroerende zaakbelasting
Bij het opstellen van de begroting werden de volgende uitgangspunten vastgesteld ten aanzien van
de belastingopbrengsten OZB:
•

de tarieven stijgen met het inflatiepercentage van 2,75%.

De belangrijkste ontwikkelingen voor de onroerende zaakbelastingen in 2008 de herwaardering per
1 januari 2007. Vanaf nu moet de herwaardering jaarlijks plaats vinden. Daarnaast is in 2007
besloten het maximeren van de jaarlijkse tariefstijging af te schaffen, hierdoor kunnen de tarieven
met meer stijgen dan met de prijsinflatie (trendmatige groei van het BBP). Tevens is de
tariefsdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen losgelaten. De tariefsdifferentiatie zorgde in
de periode tot en met 2006 voor een maximaal verschil in tarieven tussen woningen en nietwoningen.

Eigendom

Gebruik

Totaal

Netto opbrengst 2008

7.473.816

1.328.470

8.802.286

Begroting 2008

7.755.291

1.691.079

9.446.370

-281.475

-362.609

-644.084

Verschil

Voor de verklaring van het nadeel van € 644.000 wordt verwezen naar de toelichting op programma
14 Algemene dekkingsmiddelen.
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Afvalstoffenheffing
Het beleid is gericht op 100% kostendekkendheid. De afvalstoffenheffing moet dus zowel in de
begroting als de rekening kostendekkend worden opgenomen. Als de baten de lasten overtreffen of
andersom wordt er respectievelijk een bedrag gestort dan wel onttrokken aan de voorziening
reiniging.
Het jaar 2008 werd voor de afvalstoffenheffing afgesloten met een positief saldo van € 338.717. Dit
saldo is toegevoegd aan de voorziening reiniging, conform het geldend beleid. In de programmabegroting 2008 werd rekening gehouden met een onttrekking uit de voorziening van € 123.815.
Totaal
Netto opbrengst 2008

6.165.933

Begroting 2008

6.157.719

Verschil

8.214

In de onderstaande grafiek wordt een beeld gegeven van de mate van kostendekkend zijn van de
afvalstoffenheffing in de jaren 2001 tot en met 2008, hierbij wordt het percentage aangegeven bij de
begroting en de jaarrekening. Percentages kleiner dan 100% betekenen dat de lasten de baten
overstijgen, terwijl percentage hoger dan 100% inhouden dat de baten hoger zijn dan de lasten.

120%
104%100% 104%

% kostendekkend

100%

88%

84%

95%
90% 89%

95%
88%

95% 94%
93% 92%

105%
98%

80%

60%

40%
20%

0%
2001

2002

2003

2004
Begroting

126

2005

2006

Rekening

Programmajaarrekening 2008

2007

2008
Boekjaren

Rioolheffing
Het beleid is gericht op 100% kostendekkendheid. De rioolheffing moet dus zowel in de begroting
als de rekening kostendekkend worden opgenomen. Als de baten de lasten overtreffen of ondersom
wordt er respectievelijk een bedrag gestort dan wel onttrokken aan de voorziening riolering.
Het jaar 2008 werd voor de rioolheffing afgesloten met een positief saldo van € 1.012.052. Dit saldo
is gestort aan de voorziening riolering, conform het geldend beleid. In de programmabegroting 2008
werd rekening gehouden met een storting in de voorziening van € 106.453.
Het voordeel is ontstaan door € 371.000 kapitaallasten als gevolg van achterblijvende investeringen,
doorberekende apparaatskosten en tractie € 282.000, een voordeel in de doorberekening BTW
€ 65.000 en diverse meevallers in de kosten derden € 46.000. Daarnaast kon voor € 151.000 meer
aan rioolheffing worden opgelegd als gevolg van het aantal aansluitingen en minder leegstand.

Totaal
Netto opbrengst 2008

5.234.906

Begroting 2008

5.095.739

Verschil

139.167

Voor de verklaring van het voordeel van € 139.000 wordt verwezen naar de toelichting op
programma 6 Natuur, milieu en afval.
In de onderstaande grafiek wordt een beeld gegeven van de mate van kostendekkend zijn van het
rioolheffing in de jaren 2001 tot en met 2008, hierbij wordt het percentage aangegeven bij de
begroting en de jaarrekening. Percentages kleiner dan 100% betekenen dat de lasten de baten
overstijgen, terwijl percentage hoger dan 100% inhouden dat de baten hoger zijn dan de lasten.
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Afvalverwijdering en riolering in relatie tot BTW compensatiefonds (BCF)
Evenals elders binnen onze gemeentelijke exploitatie is binnen afvalverwijdering en riolering vanaf
2003 de BTW door ons terug te krijgen bij het BCF. Hiermee worden onze lasten “netto”
verantwoord en ontstaat een positief saldo op de producten, aangezien de BTW wel in rekening
wordt gebracht (“bruto” lasten worden in rekening gebracht). De wetgever heeft deze uitzondering in
haar regelgeving opgenomen, daar er anders een aanzienlijk gat in de gemeentelijke exploitatie zou
ontstaan. Immers ten einde de BTW te kunnen terugvragen heeft er een uitname uit de algemene
uitkering plaatsgevonden. Het niet meer in rekening mogen brengen van de BTW op
afvalstoffenheffing en rioolheffing zou derhalve een dubbel nadeel inhouden.
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Hondenbelasting
De tarieven voor de hondenbelasting zijn voor 2008 verhoogd met 2,75% het percentage
inflatiecorrectie. Uiteraard is hierbij afgerond naar bedragen deelbaar door 12 termijnen aangezien
de belastingplicht geldt voor het aantal maanden dat honden gehouden worden.
Totaal
Bruto opbrengst 2008

259.514

Afwikkeling voorgaande belastingjaren

-3.536

Oninbare vorderingen

-808

Netto opbrengst 2008

255.170

Begroting 2008

264.584

Verschil

-9.414

Voor de verklaring van het nadeel van € 9.000 wordt verwezen naar de toelichting op programma 14
Algemene dekkingsmiddelen.
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.
Aangezien de aangiftebiljetten niet tijdig binnen zijn om in de rekening te verwerken, is een analyse
gemaakt over de verhouding forfait/aangifte voor de jaren 2002 tot en met 2007. Hieruit is gebleken
dat over deze jaren gemiddeld de opbrengst vanuit het forfait 75% was en de correctie uit aangifte
25% van de totaalopbrengst toeristenbelasting. Op basis van deze verhouding is voor 2008 de
balanspost berekend op € 43.000.
Het voordeel dat optreedt ten opzichte van de begroting 2008 betreft een hoeveelheidverschil in het
aantal overnachtingen van € 2.426. Daarnaast levert de afwikkeling 2007 op basis van de
ontvangen aangiften in 2008 een voordeel op van € 8.271.
(bedragen x € 1)

Rekening
2007

Begroting
2008

Rekening
2008

0,60

0,61

0,61

Aantal overnachtingen

280.500

277.940

281.916

Opbrengst

168.300

169.543

180.240

Per overnachting
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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 het Rioolheffing, de Afvalstoffenheffing, de Onroerende zaakbelastingen of de Hondenbelasting
voor de eerste hond.
Met ingang van 2004 worden de kwijtscheldingsaanvragen beoordeeld door de afdeling Zorg en
Werk. De gemeenteraad heeft (evenals verreweg de meeste gemeenten) 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.
Mensen die bekend zijn bij de afdeling Zorg en Werk via de uitkeringsadministratie worden
automatisch kwijtgescholden, zij ontvangen dan ook geen aanslagbiljet.
Rekening
2007

Begroting
2008

Rekening
2008

2.598

-

599

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

329.328

225.000

242.396

Kwijtschelding rioolheffing

145.690

72.000

163.508

7.615

5.500

6.284

485.231

302.500

412.787

Kwijtschelding onroerende zaakbelasting

Kwijtschelding hondenbelasting
Totaal
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4.2 Weerstandsvermogen
De paragraaf weerstandsvermogen bevat een aanduiding van de weerstandscapaciteit alsmede de
risico’s van de gemeente Oosterhout. De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en
mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwachts en
substantieel zijn, af te dekken. De risico’s, relevant voor het weerstandsvermogen, zijn die risico’s
die niet anderszins zijn te ondervangen.
Reguliere risico’s (risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn) maken
vaak geen deel uit van de risico’s in de paragraaf weerstandsvermogen. Voor deze risico’s wordt
een voorziening getroffen.
Ook reguliere risico’s, voortkomende uit bijvoorbeeld openeind regelingen, zijn onderstaand niet
opgenomen.

A.
Weerstandscapaciteit
Bij de weerstandscapaciteit wordt een onderscheid gemaakt in de structurele weerstandscapaciteit
en de incidentele weerstandscapaciteit. De structurele weerstandscapaciteit is de mate waarin de
gemeente zelf in staat is om niet begrote kosten te dekken door structureel financiële middelen vrij
te maken. Bij incidentele weerstandscapaciteit gaat het om vrij besteedbare middelen die maar
eenmalig kunnen worden ingezet.
Structurele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit bestaat uit:
 De post onvoorzien. Deze bedraagt vanaf 2009 € 270.000.
 De onbenutte belastingcapaciteit.
Incidentele weerstandscapaciteit.
De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit:
 Het vrije deel van de algemene reserve, de Vrije reserve en de bestemmingsreserves;
 (Eventuele) stille reserves.

De post onvoorzien
In de begroting is jaarlijks een post onvoorzien opgenomen van € 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 de rioolheffing.
De afvalstoffenheffing en de rioolheffing zijn beiden begroot op een kostendekkend niveau. Dit
betekent dat hierin geen onbenutte capaciteit aanwezig is.
In december 2007 heeft de Eerste kamer ingestemd met het wetsvoorstel tot afschaffing van de
limitering van de OZB. Hiermee is de verhoging van de OZB-tarieven niet meer 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 € 650.000. 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.

Waarde
- woningen eigenaar
- niet woningen eigenaar
- niet woningen gebruiker
Totaal

6.058.153.500
1.641.571.500
1.473.629.000
9.173.354.000

Tarief
2009

Tarief artikel
12

0,0928%
0,1480%
0,1182%

0,1138%
0,1138%
0,1138%

Bruto
Opbrengst
2009
5.621.966
2.429.526
1.741.829
9.793.322

Bruto
opbrengst
tarief art 12

Onbenutte
capaciteit

6.894.179
1.868.108
1.676.990
10.439.277

1.272.212
561.41764.840645.955

De tarieven zijn overigens weergegeven als percentage van de waarde van de onroerende zaak.



Het vrije deel van de algemene reserve, de vrije reserve en de bestemmingsreserves

Algemene reserve
De doelstelling van de algemene reserve is het tijdelijk opvangen van negatieve exploitatieresultaten
en van onvoorziene externe ontwikkelingen. Het minimale niveau van de algemene reserve is in
2006 vastgesteld op € 4.250.000, conform provinciale richtlijnen. Iedere vier jaar wordt de hoogte
van de algemene reserve heroverwogen. De algemene reserve is en blijft te allen tijden vrij
besteedbaar.
Vrije reserve / bestemmingsreserves
De vrije reserves en bestemmingsreserves zijn allen vrij te besteden voor de diverse doeleinden.
De reserves hebben zich als volgt ontwikkeld:
Incidentele weerstandscapaciteit
Algemene reserves

Ultimo
2006

Ultimo
2007

Ultimo
2008

4.250

4.314

4.378

Vrije reserve

16.574

43.524

40.562

Reserve grondexploitatie

24.698

22.796

24.529

Overige bestemmingsreserves

14.052

15.814

18.236

Totaal

59.574

86.448

87.705

 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.
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Het betreft per peildatum 31 december 2007 o.a.:
Post
Brabant Water NV
Intergas NV
NV Bank Nederlandse
Gemeenten
Rewin NV
Totaal

Totaal Eigen
Vermogen

Bedragen * € 1.000
Boekwaarde Stille reserve
Oosterhout
Oosterhout

Aandeel
Oosterhout

280.595

2.78%

238

7.565

29.629

16.90%

250

4.757

2.053.000

0.06%

88

1.206

507

5.92%

9

21

2.363.731

-

585

13.549

Dit betekent dat er stille reserves zitten in de het Oosterhoutse aandelen bezit van circa
€ 13,5 miljoen.

B.
Risico’s
De relevante risico`s zijn de risico`s die niet anderszins zijn ondervangen. Voor reguliere risico’s
kunnen in principe verzekeringen worden afgesloten en/of voorzieningen worden gevormd. Volstaan
kan hier dan ook worden met een inventarisatie van de voorzienbare risico`s die van materiele
betekenis zijn.
Het gaat hier om de volgende zaken:
Economische recessie
Omschrijving:
Op 17 februari 2009 heeft het Centraal Planbureau de ramingen bekend
gemaakt over de ontwikkelingen van de Nederlandse economie. De
economische groei voor 2009 werd in december 2008 geraamd op min
3,5% voor 2009.
Sinds 1995 is de groei (het accres) van het gemeentefonds gekoppeld
aan de groei van de rijksuitgaven. Een krimp van de economische groei
betekent voor de rijksoverheid minder inkomsten en mogelijk zal dit leiden
tot bezuinigingsmaatregelen. Bezuinigingsmaatregelen landelijk betekent
ook een lagere algemene uitkering voor de gemeente.
Daarnaast wordt er minder algemene uitkering ontvangen doordat de
verwachte loon- en prijsstijgingen lager is dan oorspronkelijk verwacht.
Onderstaande onderwerpen worden direct of indirect beïnvloed door de
economische ontwikkelingen.
 Bouwleges: de economische teruggang leidt ongetwijfeld tot
verminderde bouwactiviteit en dus minder inkomsten uit de
bouwleges. In hoeverre deze lagere opbrengsten kunnen worden
gecompenseerd door minder kosten bij de afdeling is nog maar de
vraag.
 OZB: verminderde bouwactiviteit leidt ook tot minder inkomsten uit de
OZB;
 Uitkeringen: de afnemende werkgelegenheid is een ander risico. Het
CPB becijfert een stijging van 200.000 werkelozen eind 2010. Met
welke snelheid en intensiteit de groei van de werkeloosheid doortikt in
een groei van het bijstandsvolume laat zich niet eenvoudig becijferen.
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Impact:
Maatregelen:

Schuldsanering/ Kwijtschelding/ Minimabeleid/ Bijzondere bijstand:
doordat mensen eerder in de bijstand komen, worden ze
geconfronteerd met de eisen die de bijstand stelt aan eigen
vermogen. Dit kan leiden tot toenemende aanspraken op bijv.
minimabeleid en schuldhulpverlening.
Garantstellingen: voorts is het relevant om te melden dat de
gemeente garant staat voor de betaling van rente en aflossing van
geldleningen aan diverse instellingen, stichtingen en verenigingen
met een maatschappelijk belang. In het verleden zijn deze garanties
afgegeven, omdat deze organisaties anders geen leningen van de
bank konden krijgen. Waar mogelijk zijn door de gemeente echter wel
zekerheidsrechten bedongen. Door aflossing op deze geldleningen
en stijging van de huizenprijzen in het verleden, is het financiële risico
hier nagenoeg nihil.
Achtervang gewaarborgde geldleningen: de gemeente staat, via een
achtervangconstructie, garant voor de betaling van rente en aflossing
van geldleningen via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
(WSW) en de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Het primaire
risico ligt bij de betreffende instanties zelf, maar als zij deze niet
kunnen opvangen, wordt een beroep gedaan op de gemeenten.
WMO: Binnen de WMO wordt dit jaar de huishoudelijke zorg opnieuw
aanbesteed. Bij de vorige aanbesteding in 2006 hebben marktpartijen
zeer laag ingeschreven om een marktaandeel te bemachtigen. Deze
trend zet zich naar verwachting bij de nieuwe aanbestedingsronde
niet door. Huishoudelijke zorg zal na de aanbesteding dus fors meer
geld gaan kosten. Daarnaast is de verwachting dat het aantal mensen
dat een beroep doet op de WMO gaat stijgen, omdat het algemeen
welbevinden van mensen afneemt.

In de perspectiefnota 2010 zullen bovenstaande risico’s nader uitgewerkt
en indien mogelijk geconcretiseerd worden. De perspectiefnota 2010 zal
in het teken staan van “een pas op de plaats”, uitgaande van de volgende
twee pijlers:
 voortzetting van ons beleid en uitvoering van ons
collegeprogramma;
 alertheid op de gevolgen van veranderingen in de economische
omgeving, inclusief risicoanalyses, en een bereidheid om daar
adequaat op in te spelen en te reageren.
Dit alles binnen de randvoorwaarde van een solide financiële basis van
onze gemeente, zodat ook in tijden van mindere economische groei het
voorzieningenniveau en de investeringsagenda op peil kunnen blijven,
zonder dat de burgers met grote lastenstijgingen moeten worden
geconfronteerd.
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Financiële positie WAVA
Omschrijving:
In september 2008 hebben de raden van de WAVA gemeenten voor de
jaarlijkse bijdragen een nieuw financieel meerjarenbeleid vastgesteld. Het
meerjarenperspectief voor de jaren 2010 en 2011 is er geen sprake meer
van een aanvullende tekort op de gemeentelijke bijdrage. Als deze
ontwikkeling zich doorzet kan dit op termijn aanleiding zijn om de
gemeentelijke bijdrage bij te stellen. Voor 2009 is er nog wel sprake van
een aanvullend tekort van € 273.046, waarvan het aandeel voor
Oosterhout circa € 120.000 bedraagt.
Impact:
Uitgangspunt is het reeds ingezette beleid van WAVA
Maatregelen:
Aan de uitvoering van de Wsw wordt (d.m.v. een Wgr-verband) op
afstand uitvoering gegeven. Directe beïnvloedingsmogelijkheden voor de
gemeente Oosterhout zijn niet aanwezig.

Brandweer regionalisering
Omschrijving:
De regionalisering van de brandweer zal leiden tot een ontvlechting van
het brandweerkorps uit de gemeentelijke organisatie. Daarbij zal er
uiteraard sprake moeten zijn van een borging met deze organisatie.
Impact:
Wat de ontvlechting in financiële zin betekent is op dit moment in grote
lijnen bekend. Het betreft ca. € 350.000,= incl. kwaliteitverbetering
preventie.
Maatregelen:
In de gemeentelijke organisatie zal nog uitgewerkt moeten worden hoe
om te gaan met deze frictiekosten.

Brandweer afname vrijwilligers
Omschrijving:
Mede als gevolg van de toenemende regelgeving neemt de
verzakelijking binnen de brandweer toe, waardoor onder andere meer
oefenuren moeten worden gedraaid, scherp gestelde opkomsttijden
moeten worden gehaald en het moeten wonen én werken binnen de
gemeente. Dit alles maakt het lastiger om vrijwilligers te vinden. Daardoor
staan de beschikbaarheid en belastbaarheid van de vrijwilliger onder druk
wat weer gevolgen kan hebben voor de continuïteit van de
brandweerzorg door vrijwilligers tijdens kantooruren.
Impact:
Zowel de onvoldoende bezetting tijdens de kantooruren als de slechte
bereikbaarheid van post centrum hebben negatieve consequenties bij het
uitvoeren van de kerntaak van de brandweer (de uitruk binnen daarvoor
geldende tijden met voldoende personeel en adequaat materieel). Te
vaak wordt de opkomstnorm niet gehaald.
Maatregelen:
Binnen de begroting 2009 zijn reeds diverse maatregelen genomen,
namelijk:
nieuwe brandweerkazerne;
extra gelden voor aan te trekken vast personeel en vervolgens voor
het kazerneren van vrijwilligers.
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Milieustraat
Omschrijving:

Impact:
Maatregelen:

Door een toename van het aantal bezoekers op de milieustraat worden
op momenten de normen in het kader van de Wet Geluidshinder
overtreden,
De provincie dreigt met een dwangsom/ boete ter hoogte van circa
€ 5.000 per overtreding.
Om te komen tot risicoreductie zijn maatregelen genomen om te komen
tot een daling van het aantal bezoekers en daarnaast is voorgesteld om
een geluidsscherm te plaatsen.

Composteerinrichting
Omschrijving:
De officier van Justitie heeft de gemeente aangeklaagd voor een
milieudelict.
Impact:
In geval van een boete of een schikking wordt dit risico ingeschat op
tussen € 15.000 en € 30.000.
Maatregelen:
De gemeente wordt hierin juridisch ondersteund.

Aanbesteding leerlingenvervoer
Omschrijving:
Het huidige contract met de vervoerders voor leerlingenvervoer liep
officieel tot en met het schooljaar 2007/2008. Dit jaar is besloten om dit
contract nog een jaar stilzwijgend te verlengen tot en met het school jaar
2008/2009. Gezien het huidige conflict met de vervoerder PZN dient er
rekening mee te worden gehouden dat er voor het nieuwe schooljaar
2009/2010 een nieuwe aanbesteding voor het leerlingenvervoer dient
plaats te vinden.
Impact:
De vervoersbranche is momenteel behoorlijk overspannen en de
afgelopen jaren is de gemeentelijke bijdrage opgehoogd met de prijsindex
ad 1,83% daar waar de brancheorganisatie de NEA (ad 4,65%) volgt.
Over de jaren van het huidige contract is er op die wijze al een verschil in
kosten van ruim tien procent ontstaan. Dit verschil zal zich bij een nieuwe
aanbesteding in de nieuwe prijs laten doorvertalen.
Maatregelen:
Er zijn op dit punt geen maatregelen voorhanden. Als PZN zijn contract
opzegt zullen we moeten aanbesteden met alle consequenties van dien.
De nieuwe aanbesteding biedt echter wel de mogelijkheid om een nieuwe
berekeningsmethodiek in te voeren die het mogelijk maakt voor de
gemeente om beter te sturen op de kosten.
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Onderhoud groen
Omschrijving

Impact:
Maatregelen:

In 2007 werd het groenonderhoud van de gemeente uitgevoerd met
behulp van een zogenaamd beeldkwaliteitsbestek. Doordat het
uitgevoerde werk van de aannemer van dit groenonderhoudsbestek
volgens de gemeente niet voldeed aan het gevraagde kwaliteitsniveau is
deze aannemer van dit werk afgehaald. Een inhaalslag op
groenonderhoud binnen de gemeente heeft tijdens de
zomervakantieperiode van 2007 plaatsgevonden.
Op 22 april 2009 is de mondelinge behandeling van deze arbitragezaak .
De gemeente heeft de aannemer aansprakelijk gesteld voor de
meerkosten.
-

Onderhoud gebouwen buitensport
Omschrijving:
Bij het deels privatiseren van de buitensport heeft men onvoldoende
gerealiseerd welke consequenties dit had voor de opstallen. In het
bestaande investeringsprogramma is niet structureel rekening gehouden
met renovaties dan wel nieuwbouw van de opstallen. Er zijn namelijk
geen onderhoudsplannen aanwezig voor buitensportaccommodaties in
het beheersprogramma Planon. Er dient hier dus nog een inhaalslag
plaats te vinden net zoals dit recentelijk heeft plaatsgevonden voor de
binnensportaccommodaties en de zwembaden. Duidelijkheid moet komen
over de rol van de gemeente c.q. de sportverenigingen. De verenigingen
hebben zelf namelijk ook onderhoudsverplichtingen. Echter is de controle
hierop gering. Dit geldt eveneens voor eventuele sancties.
Impact:
Diverse gebouwen voldoen reeds niet meer aan de landelijke norm. In
2007 is bij één van de locaties legionella geconstateerd.
Maatregelen:
Eerste stappen worden gezet in hoe in de toekomt om te gaan met
accommodaties (gemeentelijk vastgoedbeheer).

Planschade
Omschrijving:

Impact:
Maatregelen:
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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 wel mogelijk om
de schade door de gemeente te verhalen bij de verzoeker van een
planologische maatregel. Verder bestaat met de nieuwe Wro (in werking
getreden per 1 juli 2008) de verplichting voor verzoeker om de hoogte van
de geclaimde schade te onderbouwen door middel van een taxatierapport.
Tevens is er een drempel van 2% van de waarde van de woning: schade
beneden deze drempel blijft voor eigen rekening van verzoeker.
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 ten laste
van de post onvoorzien worden gebracht of leiden tot een overschrijding
binnen het product structuur- en bestemmingsplannen.
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Opheffing SHOO
Omschrijving:
Bij brief van 30 mei 2008 heeft de Stichting Huisvesting Onderwijs
Oosterhout (SHOO) aangegeven dat men voornemens is om per 31
december 2008 de stichting op te heffen en de zorg voor de
onderwijshuisvesting per die datum terug te geven aan de gemeente. Op
basis van het besluit van het college van burgemeester en wethouders is de
opheffingsdatum bepaald op 30 mei 2009.
Als gevolg hiervan ontstaan o.a. de volgende risico’s

Bij een eerste verkenning is gebleken dat de gegevens over de
onderwijshuisvesting binnen de gemeente Oosterhout niet meer actueel
zijn. Binnen de onderwijshuisvesting hebben de laatste jaren vele
mutaties plaatsgevonden, die niet in de gemeentelijke bestanden en
gebouwendossiers zijn verwerkt. Een inhaalslag moet worden gemaakt
om de gebouwgegevens te actualiseren.

Binnen de onderwijshuisvesting gaat het om forse geldbedragen. Naast
de structurele instandhoudingsbijdrage aan SHOO, welke in 2008 een
bedrag van € 663.325 bedraagt, zijn er aanmerkelijke bedragen
gemoeid met de aanpassingen, uitbreidingen en nieuwbouw. In het IHP
2005-2008 is hiervoor een bedrag van € 6.205.446,- beschikbaar. Naast
het IHP zijn er afzonderlijke projecten benoemd als o.a. De Touwbaan,
huisvesting Vrachelen, school voor speciaal onderwijs HBK en
gymzalen. Ook zijn eenmalige bijdragen beschikbaar voor SHOO ten
behoeve van investeringen in de onderwijskundige vernieuwingen en
aanpassingen aan wet- en regelgeving. In totaal is er binnen de periode
2005-2008, naast de jaarlijkse bijdrage van ruim 6,5 ton, een totaal
bedrag aan investeringsruimte beschikbaar van ruim 21 miljoen euro.
De besteding daarvan, maar zeker ook de verantwoording van de
bestedingen c.a. is een niet geringe taak en verantwoordelijkheid, welke
nu bij SHOO is neergelegd. In de overeenkomst tot doordecentralisatie
en de daaraan gekoppelde beheersstructuur is de wijze van
verantwoording vastgelegd. Een belangrijk document, waarbij de
verantwoording dient plaats te vinden, is het jaarverslag en de
jaarrekening. Met name op dit punt is er al langere tijd sprake van een
zorgelijke situatie. Structureel blijken de jaarverslagen en –rekeningen
niet binnen de afgesproken termijn bij de gemeente te worden
aangeboden. Het jaarverslag 2006 is eerst medio 2008 aangeboden.
Het jaarverslag 2007 is begin oktober 2008 ontvangen. Een inhoudelijke
beoordeling van de jaarstukken 2006 en 2007 heeft momenteel nog niet
kunnen plaatsvinden. Duidelijk is dat deze jaarrekeningen en 2008/2009
een finaal inzicht dienen te verschaffen in de financiële situatie van
SHOO. Daar, waar in het verleden al zorgen zijn geuit over de
onttrekkingen c.q. de hoogte van de onderhoudsvoorziening, kan niet op
voorhand enig risico worden uitgesloten. Ook de feitelijke besteding van
de beschikbare middelen op gebouwniveau, informatie die noodzakelijk
is in verband met het kunnen bepalen van de boekwaarde van de
gebouwen, is niet of moeizaam uit de aangeboden stukken te herleiden.
De in het verleden gevraagde aanvullende informatie en gemaakte
opmerkingen hebben in de praktijk niet geleid tot een inhoudelijke
verbetering van de overgelegde stukken.
Impact:
Zie bovenstaande.
Maatregelen:
Begin 2009 is een “Actieplan afwikkeling beëindiging SHOO en opzetten
gemeentelijke organisatie onderwijshuisvesting” vastgesteld door het college
waarin bovenstaande risico’s nadrukkelijk de aandacht hebben.
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Wet Maatschappelijke Ondersteuning: “volledig pakket thuis”
Omschrijving:
In 2008 en 2009 is resp. € 141.000 en € 193.000 aan de algemene
uitkering toegevoegd met betrekking tot het ‘volledig pakket thuis’ daar
gemeenten in 2008 nog steeds verantwoordelijk zijn voor de
huishoudelijke hulp voor mensen die thuis wonen met een indicatie voor
verblijf. Hiernaast zijn er middelen toegevoegd met betrekking tot de
indexering van de huidige budgetten. Het budget in de begroting 2009
wordt voldoende geacht om de totale WMO werkzaamheden uit te voeren
inclusief de doelgroep ‘volledig pakket thuis’. Vanaf 2010 zal duidelijk
worden of het de gemeente verantwoordelijk hierin blijft en/of de AWBZ
een rol hierin gaat spelen.
Impact:
Budgetten worden voldoende geacht, indien er een onverwachte hoge
aanvraag komt in deze kan dit tot overschrijding leiden in 2008.
Maatregelen:
Worden niet nodig geacht.

Havens
Omschrijving:
Impact:
Maatregelen:

Inzicht in de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden op dit
beleidsgebied ontbreekt. Ook ontbreekt het aan planmatig onderhoud.
Niet exact aan te geven.
In 2009 zal een beleids- en beheerplan havens worden opgesteld.

Grondexploitatie Zwaaikom
Omschrijving:
Binnenstedelijke woonlocatie, waarbij enkele bedrijven en overige
grondgebruikers verplaatst moeten worden, waarna de herontwikkeling
kan worden uitgevoerd, en er circa 1.000 nieuwe woningen worden
gerealiseerd.
Impact:
Het totale tekort van de Zwaaikom is, inclusief bovenwijkse
voorzieningen, upgrading van de bestaande woonwijk en aanleg van
diverse kade en havenvoorzieningen € 4,9 miljoen (contante waarde).
Daarnaast is er sprake van risico’s door eventuele vertraging in planning
van verwerving en verplaatsing. Hierdoor kunnen de in de
grondexploitatie opgenomen kosten ontoereikend zijn en de periode van
renteverliezen langer zijn, waardoor de eindwaarde van de
grondexploitatie negatiever uit zal vallen.
Maatregelen:
Via de jaarrekening 2007 zijn reeds voorzieningen gevormd voor het
bedrag van € 8 miljoen van toegezegde gelden Stads- en
dorpsvernieuwing, reserve bovenwijkse voorzieningen vrije reserve en ten
laste van de Algemene bedrijfsreserve.
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Achtervang gewaarborgde geldleningen
Omschrijving:
De gemeente staat – via een achtervangconstructie – samen met het rijk
en de hypotheekverstrekkers borg / garant voor de betaling van rente en
aflossing van een afgesloten geldlening voor woningbouw aan corporaties
via het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) of voor particulieren
via het Nationaal Hypotheken Garantiefonds (NHG). Het primaire risico
ligt bij de betreffende instanties zelf.
Impact:
Samenstelling van de gewaarborgde geldleningen met
achtervangconstructie bestaat uit de volgende hoofdposten:
Waarborgfonds Sociale Woningbouw: € 297,4 miljoen
(woningbouwstichtingen);
Waarborgfonds Sociale Woningbouw: € 4,4 miljoen (SHBO).
Maatregelen:
Door de stijging van de huizenprijzen is een flinke overwaarde ontstaan
op het oudere woningbezit van Cires. De woningen die echter in
recentere jaren zijn gebouwd en die nog in de toekomst worden gebouwd
kunnen door de gestegen grond- en bouwkosten niet rendabel verhuurd
worden.
Dit voortschrijdend nadeel dient nauwlettend gemonitord te worden. Voor
de nabije toekomst behoeft dan ook niet te worden gevreesd dat de
gemeente via de achtervangconstructie wordt aangesproken.

Garantstellingen
Omschrijving:

Impact:

Maatregelen:

C.

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: € 14,6 miljoen;
Volkshuisvesting particulieren: € 13,3 miljoen; (door langdurige aflossing
op geldleningen en stijging huizenprijzen risico nagenoeg nihil)
Volkshuisvesting Cires: € 4,1 miljoen;
Milieu: € 0,16 miljoen;
Sport/ Welzijn: € 1,7 miljoen;
Aan elke garantstelling gaat een draagkrachttoets vooraf. Voorts wordt
bedongen dat op leningen wordt afgelost waardoor het risico voor de
gemeente afneemt.

Confrontatie weerstandsvermogen en risico’s

Niet in alle gevallen zal ieder risico zijn uit te sluiten. Daar waar mogelijk zal door een waakzame
opstelling het risico tot een minimum worden beperkt. Als deze risico’s zich voordoen, zullen ze
allemaal niet tegelijkertijd optreden. Dit in ogenschouw nemend mogen we concluderen dat we over
voldoende weerstandscapaciteit beschikken.
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4.3 Onderhoud kapitaalgoederen
Deze paragraaf gaat in op de onderhoudstoestand en de kosten van wegen, riolering, gebouwen,
kunstwerken e.d. 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.

Algemeen
Per 1 januari 2008 is de afdeling Realisatie en Beheer Woonomgeving operationeel. Vooruitlopend
hierop is in 2007 hard gewerkt om inzicht te krijgen in het areaal openbare ruimte. In de
kwaliteitsvisie Openbare Ruimte, die in mei 2008 door de raad is behandeld, is inzicht geboden in de
benodigde financiële middelen voor het onderhoud van wegen en groen. Op basis van de
kwaliteitsvisie, waarin vijf onderhoudsniveaus zijn gepresenteerd, heeft de raad besloten in de
openbare ruimte een basiskwaliteit (B) na te streven. De huidige onderhoudsniveaus en daarmee
ook de huidige onderhoudsmiddelen, komt overeen met dit niveau B. In het kernwinkelgebied in het
centrum moet in het nog op te stellen centrumplan worden ingezet op een hoger kwaliteitsniveau
(A). Op dit moment wordt vanuit het programma Centrum-plus reeds extra inzet op het onderhoud in
het centrum gepleegd. Voor de winkelcentra Zuiderhout en Arkendonk heeft de raad reeds
kwaliteitsniveau A vastgesteld.
In de kwaliteitsvisie is geconstateerd dat de openbare ruimte in een aantal wijken de ondergrens van
het gewenste kwaliteitsniveau nadert. Op afzienbare termijn zullen straten en/of groenvoorzieningen
in deze straten moeten worden gerenoveerd. Die kosten vallen niet binnen de reguliere begrotingen
onderhoud wegen en onderhoud openbaar groen. In de loop van 2009 zullen de daarvoor
benodigde extra middelen worden geraamd, zodat daarmee in de perspectiefnota 2010 en verder
rekening kan worden gehouden.

Openbaar groen
In 2008 is een substantieel deel (deel Zuid en Midden) van het onderhoud van het openbaar groen
uitbesteed aan WAVA/!GO B.V. Het gebied Noord is Europees aanbesteed. Voor het opstellen van
de onderhoudsbestekken is gebruik gemaakt van het groenbeheersysteem (hoeveelheden en
tekeningen). Het groenbeheersysteem MI-2-groen is operationeel. Optimalisatie van de
basisinformatie van het systeem is nog gaande. Voor het beheer van de systeemgegevens is eind
2007 een gegevens- en applicatiebeheerder aangesteld. Het groenbeheersysteem MI-2-groen zal
worden gebruikt voor input van de begroting 2010.

Speeltoestellen
In 2007 heeft de raad de beleidsnota ‘Buiten Spelen’ vastgesteld. Een nota gericht op
kwaliteitsverbetering van het aanwezige speelvoorzieningen areaal. Belangrijk uitgangspunt in dit
stuk is dat de openbare ruimte en vooral de groene openbare ruimte, als speelruimte wordt
beschouwd. Dat in de openbare ruimte wordt gespeeld moet voor jong en oud vanzelfsprekend
worden. Speeltoestellen en speelplaatsen zijn aanvullende voorzieningen. Het aanbod hiervan zal
worden verbeterd door vervanging van gedateerde voorzieningen en bundeling van
speelvoorzieningen. In deze operatie zal de spreiding van speeltoestellen over de stad, die nu een
grote ongelijkmatigheid kent, worden bezien. Omdat het voorzieningen niveau voor oudere jeugd
beperkt is, zal ook hieraan extra aandacht worden besteed. We willen vooral ‘luisteren naar wat de
stad wil’. De verbeteringsoperatie zal een meerjarig programma zijn dat in 2011 volledig moet zijn
gerealiseerd, waarbij in eerste instantie de nadruk ligt op het bestrijden van achterstalligheid.
Na een inspraakperiode is de spreidingskaart door het college vastgesteld. Naar aanleiding van
deze inspraak is de concept-spreidingskaart aangepast en zullen er minder speelplaatsen
opgeheven c.q. gebundeld worden dan in eerste instantie de bedoeling was.
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In Dommelbergen is er via de basisscholen gestart met het inventariseren van de speelwensen van
de kinderen. Momenteel (februari 2009) is er gestart met de uitvoering in de Larenbuurt.
Inherent aan het verbeteren van het areaal aan speelvoorzieningen zal vanaf 2011 ook voor wat
betreft het onderhoud moeten worden bezien wat de jaarlijkse onderhoudslast zal zijn. Door het
grotere aantal te behouden speeltuinen en om te voorkomen dat er (weer) achterstand gaat
ontstaan, zal het jaarlijks onderhoudsbudget moeten toenemen.

Kwaliteitsimpuls openbare ruimte
Verbetering van de kwaliteit kan worden bereikt door het intensiveren van het onderhoud
(frequentere inzet) en wijziging van de manier van onderhoud (methoden). Omdat aanpassing en/of
aanleg voorzieningen in het kader van de kwaliteitsimpuls heeft plaats gevonden, kan men stellen
dat de maatregelen van de kwaliteitsimpuls zijn geïntegreerd in onze reguliere
onderhoudswerkzaamheden. De extra kwaliteitsimpuls is afgerond.
De Kwaliteitsimpuls openbare ruimte is in de afgelopen jaren ingezet op vier thema’s:
• Kruidenrijk gras
 De maatregelen op kruidenrijk gras zijn uitgevoerd en geïntegreerd in de werkplannen
voor het reguliere onderhoud.
• Hondenpoep
 Hondenpoep en zwerfvuil hebben in het Meerjarenbeleidsplan prioriteit gekregen. In
2007 is de aanleg van hondenuitlaatplaatsen afgerond. Het uitlaatbeleid is in de APV
vertaald en van kracht geworden vanaf mei 2007. Communicatie maakt onderdeel uit
van de ‘keten van beleid, maatregelen en voorzieningen. Op de naleving wordt
nadrukkelijk gehandhaafd. De uitlaatplaatsen worden onderhouden.
• Zwerfvuil
 De aandacht voor de bestrijding van zwerfvuil blijft bestaan. In het kernwinkelgebied,
maar ook in de winkelcentra Zuiderhout en Arkendonk wordt extra inzet gepleegd
evenals in de rest van Oosterhout en dan met name in stadsdeel Midden.
• Onkruidbestrijding op verharding
 Voor de bestrijding van onkruid op verhardingen wordt ingezet op nieuwe werkmethodes
zoals heetwater en vanaf 2009 ook op verbeterde contractvormen zoals
beeldprestatiebestekken waarbij duidelijker als voorheen het kwaliteitsbeeld wordt
beschreven zodat wordt voldaan aan de Kwaliteitsvisie Openbare ruimte die in mei 2008
door de Raad is vastgesteld.

Kwaliteitsvisie Openbare ruimte
In mei 2008 is de Kwaliteitsvisie Openbare ruimte door de Raad vastgesteld. Vanaf 2009 wordt er
voor een groot deel gewerkt conform deze visie. Vanaf 2010 worden de gevolgen van deze visie
vertaald in de reguliere onderhoudsbegroting. In de loop van 2009 zal in het kader van buurtgericht
werken deze visie worden gecommuniceerd met de bewoners en gebruikers van de openbare
ruimte als de basisinspanning die bewoners en gebruikers van de gemeente mogen verwachten.

Water
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. De
grondwaterzorgplicht regelt een doelmatige inzameling van overtollig grondwater in bebouwd
gebied. Daarnaast is ook expliciet een gemeentelijke zorgplicht voor regenwater ingevoerd. Met de
nieuwe verbrede rioolheffing kunnen gemeenten maatregelen financieren die in het kader van deze
verbrede zorgplichten genomen worden. Door de ontstane verplichting van het “verbreden” van het
huidige Gemeentelijk Rioleringsplan kunnen alle wijzigingen bestuurlijk worden vastgelegd.
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In 2002 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht geworden. Het doel van deze richtlijn
is het bereiken van een goede waterkwaliteit in 2015. De eerste helft van 2008 is een belangrijke
periode geweest voor de totstandkoming van het maatregelenpakket voor de KRW. In 2008 is een
intentiebesluit genomen om de conceptmaatregelen verder uit te werken. De taken en
bevoegdheden in het proces van de Kaderrichtlijn Water zijn zodanig geregeld dat elke overheid zelf
verantwoordelijk is voor de te nemen maatregelen volgend uit deze resultaatsverplichting. De
maatregelen die de gemeente Oosterhout moet gaan nemen worden opgenomen en verankerd in
het nieuw op te stellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (‘Waterbeleidsplan’).
Daarnaast loopt er nog steeds een traject waarin de Gemeente Oosterhout, samen met het
Waterschap in beeld moet brengen hoe groot de Stedelijke Wateropgave is voor de Gemeente
Oosterhout. Dit is een verplichting voor alle gemeentes die voortkomt uit het Nationaal
Bestuursakkoord Water (NBW). Om aan deze vraag te kunnen voldoen moeten alle maatregelen ter
voorkoming van wateroverlast in stedelijk gebied in beeld gebracht worden.

Wegen
Gegevens ten aanzien van het onderhoud van wegen worden zo veel mogelijk gehaald uit het
geautomatiseerd wegbeheersysteem MI-2-wegen. Vanuit dit systeem (waar inmiddels alle
wegbeheergegevens, welke wel aan veranderingen onderhevig blijven, over de gehele stad in
zitten) zal een steeds beter onderbouwde planning en prioritering opgesteld kunnen worden. In 2008
is gewerkt aan de controle en afronding van de inventarisatie (kwantitatieve informatie) en inspectie
(kwalitatieve informatie), ten behoeve van de opbouw van het databestand in het pakket. Op basis
van deze informatie zal in 2009 een analyse worden opgesteld van de renovatiebehoefte van het
areaal (langjarig perspectief). De uitkomsten zullen worden betrokken in uitwerking van de
kwaliteitsvisie openbare ruimte en worden vertaald in de perspectiefnota 2010 en verder.
Het wegbeheersysteem MI-2-wegen wordt gebruikt voor het genereren van gegevens voor de
begroting 2010 en bij concrete planvormingen. Jaarlijks zal een derde deel van het areaal worden
geïnspecteerd (kwalitatief). Hiermee wordt een inspectiefrequentie van eenmaal per 3 jaar
gerealiseerd zodat een structureel up to date wegbeheersysteem gewaarborgd is. Vanaf voorjaar
2009 zal daarmee ook een volledig inzicht bestaan in het aanwezige onderhoudsniveau van wegen.

Kunstwerken
Van de kunstobjecten in de openbare ruimte is een inventarisatie beschikbaar. Regelmatig worden
objecten toegevoegd aan het areaal. Indien nodig worden objecten verwijderd. Omdat onderhoud
een sterk incidenteel karakter kent, is bij de inventarisatie geen onderhoudsprogramma opgesteld.
Onderhoud bestaat uit klein herstel (vandalisme en slijtage), schilderen, graffitibestrijding, etc. en
wordt uitgevoerd op basis van eigen ervaringen en meldingen. In het kader van een nieuwe
beleidsnota wordt in 2009 een nieuwe inventarisatie uitgevoerd van alle kunstwerken die in het bezit
zijn van de gemeente Oosterhout. Daaronder vallen ook de kunstwerken in de openbare ruimte.
Voor de civieltechnische kunstwerken zoals viaducten wordt in 2009 opnieuw een tienjarenonderhoudsprogramma opgesteld, op basis van inspecties. Groot onderhoud wordt opgenomen in
de exploitatiebegroting wegen en in het investeringsprogramma.
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Riolering
Sinds de invoering van de Wet gemeentelijke watertaken (per 1 januari 2008) heeft iedere gemeente
in Nederland de verplichting om binnen 5 jaar, dus vóór 2013, een Verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan (‘Waterbeleidsplan’) vast te stellen. Het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)
loopt van 2005 tot en met 2009. In 2009 wordt aan het College van B&W en de gemeenteraad
voorgesteld om de looptijd van het huidige GRP met een jaar te verlengen, omdat nog niet alle
onderzoeksinspanningen zijn verricht en alle te nemen maatregelen bekend zijn. In 2009 worden de
beleidskaders en zorgplichten van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (‘Waterbeleidsplan’)
nader ingevuld en beschreven. In het nieuw Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan wordt naast
riolering ook aandacht besteed en concrete invulling gegeven aan de nieuwe zorgplichten bij
grondwaterproblemen en aan de doelmatige inzameling van overtollig hemelwater
(hemelwaterzorgplicht). Door inzicht in de ontwikkelingen op middellange termijn (meestal een
periode van 5 jaar) en een goed inzicht in de kwaliteit van de riolering (d.m.v. kwaliteitsonderzoek)
alsmede de ontwikkelingen volgend uit de andere zorgplichten komt er meer duidelijkheid in de
investeringen op de langere termijn.
Omdat Oosterhout een achterstand heeft met het realiseren van de basisinspanning, betekent dit,
dat conform de afspraak met Rijkswaterstaat de komende jaren een inhaalslag gemaakt moet
worden. Hieruit volgen extra inspanningen, zowel op het financiële als wel het personele vlak. Door
de invoering van de Wet Gemeentelijke Watertaken heeft niet alleen iedere perceelseigenaar, maar
ook de Gemeente een hemelwaterzorgplicht. Het gevolg hiervan is dat in principe al het hemelwater,
zo mogelijk op eigen terrein verwerkt moet worden (infiltratie), waardoor afvoer via de riolering
steeds minder zal voorkomen. Om de waterkwaliteit te verbeteren zal ook de vervuilingsgraad van
overstorten steeds verder worden teruggedrongen (rioleringseisen vanuit de Europese Kaderrichtlijn
Water).
Het College is op 19 september 2005 akkoord gegaan met de deelname aan de optimalisatiestudie
voor het afvalwatersysteem. In maart 2007 zijn de resultaten van de eerste fase ( Quick Scan) van
de optimalisatiestudie bekend gemaakt. Op 10 juli 2007 is het College akkoord gegaan met het
opstarten van de uitwerkingsfase. In 2008 heeft de Gemeente Oosterhout de nog aanvullende
inventarisatiegegevens en rioolberekeningen aangeleverd. Vervolgens zal verder gegaan worden
met de uitwerkingsfase van de OAS-studie (Optimalisatie Afvalwater Systeem studie) in
samenwerking met de betrokken waterpartners. Het waterschap heeft in 2008 aanvullend verzocht
ook de gegevens van de verbeterd gescheiden rioolstelsels in de OAS-studie in te brengen. In de
loop van 2009 worden de effecten van het uitwerken van de OAS-studie en de mogelijk te nemen
maatregelen in realisatie met de basisinspanning duidelijk. Deze activiteiten zullen worden
vastgelegd in zogenaamde Afvalwaterakkoorden, die het Waterschap Brabantse Delta met de
Gemeente Oosterhout zal afsluiten.
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Gebouwen
Het vloeroppervlak van het areaal aan gemeentelijke gebouwen bedraagt ongeveer 125.000 m2. De
instandhouding wordt gewaarborgd middels het uitvoeren van jaarlijkse onderhoudsactiviteiten. In,
het in 2006 in gebruik genomen, beheersprogramma Planon zijn de componenten opgenomen die
bepalend zijn voor de exploitatie van de gemeentelijke gebouwen. Hiermee wordt het mogelijk om
een duidelijker beeld te vormen van de kosten die gemoeid zijn met de gemeentelijke gebouwen.
Vanaf de tweede helft van 2008 is op projectmatige wijze vorm gegeven aan de verbetering van het
beheer van het gemeentelijk vastgoed. Aan de hand van een 5-tal pilots zijn de aanbevelingen
vanuit de audit vastgoedbeheer en de aanzet tot gemeentelijk vastgoedbeleid weerspiegeld aan
deze pilots. In het eerste kwartaal van 2009 zullen de uitkomsten hiervan gepresenteerd worden. Dit
zal leiden tot een Plan van Aanpak om deze verbetering van beheer over de gehele portefeuille van
de gemeente uit te werken.
De zorg voor de onderwijshuisvesting, zowel de instandhouding van de bestaande voorraad als de
noodzakelijke aanpassingen en uitbreiding van de onderwijshuisvesting is bij wet neergelegd bij de
gemeente. Vanaf 1 januari 2005 tot medio 2008 heeft de gemeente de uitvoering van deze taken
doorgedecentraliseerd aan de Stichting Huisvesting Onderwijs Oosterhout (SHOO). In 2008 is de
opheffing van de SHOO aangekondigd. De opheffing van SHOO vindt plaats per 1 mei 2009. Op dat
moment komen de onderwijs huisvestingstaken terug naar de gemeente. In 2008 is gestart met het
opstellen van een actieplan.

Elektrotechnische buiteninstallaties
De gemeente Oosterhout is eigenaar van een omvangrijk aantal elektrische buiteninstallaties.
Voorbeelden zijn onder meer de openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, parkeermeters,
selectieve afsluiting binnenstad, drukriolering, reclameverlichting, elektrische voorzieningen voor
markten en evenementen.
In het beleidsplan Openbare Verlichting dat in september 2004 werd vastgesteld, zijn de kaders en
wettelijke verplichtingen bepaald voor het ontwerp, beheer en onderhoud van de Openbare
Verlichting. Achterstallig onderhoud wordt gefaseerd ingelopen, waardoor achterstalligheid in de
toekomst wordt voorkomen.
In 2008 is de openbare verlichting onder andere in de Larenbuurt, de Natuurkundigebuurt en de
Steenovensebaan vervangen. Nieuwe openbare verlichting is geplaatst in het Sint Jorisveld en in
een aantal staten van de Vlinderbuurt. In de Lage Molenpolderweg is een nieuwe
verkeersregelinstallatie geplaatst ter bevordering van de veiligheid van overstekende voetgangers
en fietsers. Ook is in 2008 gestart met de plaatsing van camera’s voor het project Cameratoezicht
centrumgebied, dit project wordt in 2009 voltooid. De voorbereiding voor de vervanging van de
parkeerautomaten in het centrum is opgestart in 2008, de fysieke vervanging hiervan wordt
e
gerealiseerd in het 3 kwartaal 2009.
De werkzaamheden worden met in achtneming van de regels van het door het College vastgestelde
Beleidsplan Veilige Elektrotechnische Bedrijfsvoering (11 april 2006) uitgevoerd.
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4.4 Treasury (financiering)
Financieringspositie
Aan het begin van het jaar 2008 had onze gemeente een bedrag van € 22 miljoen aan overliquide
middelen. Dit bedrag is in de loop van het rekeningsjaar afgenomen tot € 11 miljoen. Bij een globaal
evenwicht met betrekking tot vastgoed (aankopen, verkopen, bouwrijpmaken) wordt de afname
voornamelijk veroorzaakt door investeringen in de publieke sector (wegen, riolering etc.).
Per 31 december 2008 lopen nog twee beleggingen, t.w. een uitzetting van € 4 miljoen tegen een
rentepercentage van 3,727 % met een looptijd van 3 maanden die afloopt op 27 februari 2009 en
een uitzetting van € 7 miljoen tegen een rentepercentage van 5,392 % met een looptijd van 12
maanden die afloopt op 30 juni 2009. Beide uitzettingen zijn gedaan bij de Bank Nederlandse
Gemeenten, waarvan de helft van het aandelenkapitaal in handen is van de Staat der Nederlanden
en de overige 50 % in handen van gemeenten en provincies. Het kredietrisico is hiermee maximaal
beperkt. Zoals in de treasuryparagrafen bij de jaarrekening 2007 en de begroting 2009 is
aangekondigd ontstaat door grondverwervingen (voornamelijk de Contreie en Oosterhout-Oost) en
voortgaande grote investeringen in de publieke sector (o.a. Huis van Cultuur, brandweerkazerne) in
de loop van 2009 weer financieringsbehoefte.

Beleggingsresultaat en rentesituatie
Het gewogen gemiddeld belegde bedrag in 2008 bedroeg € 18,8 miljoen. De in het rekeningsjaar te
verantwoorden opbrengst bedraagt € 923.000, zodat het rendement ruim 4,9 % bedraagt. Het
gehele rentespectrum (van één dag tot 10 jaar vast) heeft zich gedurende een groot deel van het
jaar bewogen tussen 4 en 5,5 procent. Tegen einde 2008 is met name de rente voor driemaands en
korter sterk gedaald. Van deze situatie is in de eerste maanden van 2009 geprofiteerd door
financiering in rekening-courant.

Kasgeldlimiet en renterisiconorm
De grenzen van de kasgeldlimiet (beperking risico korte financiering) en de renterisiconorm
(beperking risico vaste financiering) zijn in het rekeningsjaar niet bereikt. Dat komt omdat door de
vrijval van beleggingen steeds in voldoende mate in kasgeld kon worden voorzien en doordat geen
nieuwe vaste financieringsmiddelen behoefden te worden aangetrokken.

Portefeuille opgenomen geldleningen
Op 1 januari van het rekeningsjaar bedroeg de restantschuld van de opgenomen vaste geldleningen
€ 32,5 miljoen. In het rekeningsjaar zijn geen nieuwe geldleningen afgesloten. De restantschuld is
gedaald met € 2,8 miljoen aan gewonen aflossingen tot € 29,7 miljoen.

Portefeuille verstrekte geldleningen
De restantschuld van de verstrekte geldleningen bedroeg per 1 januari 2008 € 18,2 miljoen. Dit
bedrag is in 2008 door gewone aflossingen met € 0,5 miljoen afgenomen tot € 17,7 miljoen. Eén
instelling heeft achterstand in de betaling van rente en aflossing. Die achterstand is in het
rekeningsjaar verder opgelopen van € 285.000 per 31 december 2007 tot € 320.000 per 31
december 2008. Beide bedragen zijn inclusief boeterente.
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4.5 Bedrijfsvoering
A. Doorontwikkeling organisatie
Eind 2007 is de nieuwe organisatiestructuur definitief vastgesteld. Aan de top van de ambtelijke
organisatie staat een driehoofdige directie, waarvan de algemeen directeur de ambtelijk
eindverantwoordelijke is. De directie heeft een besluitvormende bevoegdheid.
De directieportefeuilles zijn als volgt verdeeld:
Algemeen directeur:
•
Strategie, regionale samenwerking en externe oriëntatie;
•
Bestuur en bestuursopdrachten;
•
Brandweer;
•
Veiligheid, vergunningen en handhaving.
Directeur Middelen en Dienstverlening:
•
Dienstverlening;
•
Middelen en organisatie;
•
Sociale Zekerheid;
•
Regionale Servicediensten/Shared Service Centrum.
Directeur Ontwikkeling & Realisatie;
•
Stedelijke Ontwikkeling en Realisatie;
•
Openbare Ruimte
•
Project Managementbureau
•
Sport, Cultuur en Welzijn.
Onder de directie zijn 10 afdelingen, 1 unit , 3 allianties en 4 programma’s gepositioneerd.
Organisatorische kanteling
Nadat de organisatiestructuur is vastgesteld, is in 2008 een start gemaakt met de doorontwikkeling
naar een organisatie die de Stad Centraal stelt in denken en handelen; een organisatie die in staat
is op een adequate, efficiënte en effectieve manier samen te werken met de stad om daarmee de
bestuurlijke prioriteiten en doelen uit te voeren en de resultaten te boeken zoals geformuleerd in het
MJBP. Dit gebeurt langs drie sporen.
1.
Dienstverlening
Naast het uitvoeren van het regulier werk door de afdelingen waarmee we producten en
diensten aan de stad leveren, zoals afgesproken in de begroting, zijn we ook vanuit de
programma’s gestart om een belangrijke slag te maken. De focus ligt daarbij op uitvoering.
Dienstverlening is verankerd in het organisatiebrede programma “STERK in dienstverlening”.
Dit programma heeft impact op de gehele organisatie en de manier waarop we dienstverlening
willen vormgeven. Het gaat daarbij niet alleen om digitalisering en modernisering maar
nadrukkelijk ook om een dienstverlenende en resultaatgerichte houding van medewerkers.
Inmiddels is hiervoor een realisatieplan gemaakt en wordt ook de implementatie van het nieuwe
Klantcontactcenter hierin meegenomen. In 2009 zal dit verder worden geïmplementeerd.
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2.
Externe oriëntatie
Externe oriëntatie hebben we verankerd in de allianties Centrum+, Jong en Samenleving,
waarin we op andere wijze samenwerken met de stad; een manier van werken die steeds verder
in de organisatie zal moeten beklijven en die in 2008 al een aantal vruchten heeft afgeworpen.
We hebben aan de stad laten zien dat de gemeente een serieuze partner is in de uitvoering van
voor de stad belangrijke zaken in de binnenstad en voor jongeren.
Daarbij hoort het programma Regio waarin externe samenwerking gezocht wordt met regionale
samenwerkingsverbanden en waarop extra inzet wordt gepleegd.
3. Uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren
Ook dit spoor is organisatiebreed neergelegd. Doordat we onder meer beleid en uitvoering
dichter bij elkaar hebben gebracht, zijn al resultaten getoond en nog te verwachten op diverse
beleidsterreinen, waaronder: Openbare Ruimte, Veiligheid Vergunning en Handhaving en
Stedelijke Ontwikkeling.

Ontwikkeling van de organisatie
De organisatiewijziging die eind 2007 is doorgevoerd, vormt slechts de start van de verandering.
Structuurverandering vormt niet de kern. Zij is juist een middel om te komen tot een andere manier
van werken.
Om de hoge ambities van het bestuur te kunnen realiseren is besloten de organisatie door te
ontwikkelen naar een meer resultaatgerichte organisatie. De structuurwijziging is hiervoor de basis
geweest en is in 2007 afgerond. In 2008 is verder gewerkt aan de inrichting van de organisatie, de
cultuurontwikkeling en de verbetering van de bedrijfsvoering en dienstverlening. Uitdrukkelijk is
daarbij ook de samenwerking tussen de verschillende afdelingen en de stad in beeld geweest.
Op het terrein van medewerkersontwikkeling is Leren in Oosterhout een belangrijk onderwerp
waarmee in 2008 is gestart en wat in 2009 verder een vervolg zal krijgen.
Ontwikkeling van het management
Passend bij de opgaven waar onze organisatie voor staat, is in 2008 besloten een Management
Development programma op te zetten. In 2009 zal het thema “Resultaatgericht Leiderschap”
centraal staan.
Projectmanagementbureau (PMB)
Op 21 april 2008 heeft het college van B&W besloten tot het instellen van een
Projectmanagementbureau. Hierdoor wordt het projectmanagement geprofessionaliseerd en wordt
een impuls gegeven aan een vlotte realisatie van de bestuurlijke ambities. De eerste resultaten van
het Projectmanagementbureau werden in 2008 zichtbaar. Deze ontwikkeling zal ook zijn weerslag
hebben op het projectmatig werken in de rest van de organisatie en projectmatig werken zal in 2009
dan ook organisatiebreed worden geïmplementeerd.
Evaluatie
In 2009 zal een evaluatie worden gehouden om te zien welke bijdrage de doorontwikkeling heeft
geleverd aan de realisatie van de ambities.
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B. Alliantiemanagement
De drie bijzondere programma’s – Centrum+, Samenleving en JONG – hebben in 2008 ieder een
belangrijke versnelling gekregen. De gemeenteraad heeft in het voorjaar van 2008 het
Actieprogramma JONG vastgesteld. Dit programma is mede tot stand gekomen door de inbreng
vanuit de Oosterhoutse jongeren zelf. Het jaar 2008 heeft vooral in het teken gestaan van het
uitvoeren van de in deze nota opgenomen voornemens.
Het programma Centrum+, bedoeld om de waardering te verhogen die bewoners, bezoekers en
ondernemers aan de binnenstad geven, heeft in 2008 een verdiepingsslag gekregen. Vanuit het
inzicht dat het Oosterhoutse centrum behoefte heeft aan een duurzame kwaliteitsverbetering heeft
de gemeenteraad bij de vaststelling van de Perspectiefnota besloten tot het opstellen van een
Actieplan Stadshart. De medio 2008 nieuw aangetrokken alliantiemanager Centrum+ voert de regie
over dit proces.
Ten slotte zijn, met het aanstellen van een nieuwe alliantiemanager, ook belangrijke vorderingen
gemaakt met het programma Samenleving. Het college heeft in het najaar van 2008 het programma
Samenleving vastgesteld. Het programma is, via specifieke projecten, gericht op het vergroten van
het organiserend vermogen van de Oosterhoutse, het bij elkaar brengen van maatschappelijke
initiatieven en middelen vanuit het bedrijfsleven en het vergroten van de toegankelijkheid van de
gemeentelijke organisatie voor maatschappelijke instellingen, organisaties en verenigingen.
Alliantiemanagement is overigens niet alleen gericht op het bereiken van bestuurlijke doelen, ze
moet er ook toe leiden dat organisatie en bestuur – ook buiten de programma’s – meer en vaker
gebruik gaan maken van de in de Oosterhoutse samenleving aanwezige kennis. In 2008 zijn hiertoe,
zij het op beperkte schaal, al aanzetten gegeven. Zo is bijvoorbeeld bij de nieuwe invulling van
buurtgericht werken ook nadrukkelijk alliantiemanagement als uitgangspunt genomen. Ook in de
evaluatie van het alliantiemanagement, waarmee eind 2008 is begonnen, zal worden stilgestaan bij
de lessen die voor de gehele organisatie uit het alliantiemanagement te trekken zijn.
C. Regionale samenwerking
De afgelopen periode is geïnvesteerd in de regionale ambities van de gemeente Oosterhout. Hierna
wordt ingegaan op de samenwerking West-Brabant en de Dongemondgemeenten. Ook wordt
samenwerking op bedrijfsvoeringsniveau belicht (regionale servicediensten).
Samenwerking West-Brabant
De inspanningen in 2008 vinden hun legitimatie in de “strategische agenda 2008-2011”. De
strategische agenda geeft de ambities weer van de negentien convenantgemeenten en is door de
Bestuurlijke Regiegroep vastgesteld in december 2007. De thema’s worden hieronder kort
uitgediept.
Thema Ruimtelijke ontwikkeling
De missie van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling luidt: voor veel is een plek in West-Brabant,
maar het blijft wel mooi.
Om te komen tot de Ruimtelijke Visie West-Brabant vonden in 2008 onder andere drie atelierdagen
plaats. Daarnaast zijn in november en december subregionale consultatierondes georganiseerd
voor raadsleden. Het concept eindbeeld/eindverslag is naar verwachting in maart 2009 klaar.
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Thema Economie
Het programma Economie heeft als missie: West-Brabant pakt aan!
Hiertoe zijn in eerste instantie drie doelstellingen benoemd, namelijk:
- Doelstelling 1 van het programma Economie houdt in dat gemeenten in 2010 bindende
afspraken gemaakt hebben over de behoefte aan en de realisatie van (boven-) regionale
bedrijventerreinen in West-Brabant.
- Doelstelling 2 van het programma zegt dat de 19 gemeenten op 1 januari 2009 geïnventariseerd
hebben welke bestaande (boven-)regionale bedrijventerreinen geherstructureerd moeten
worden en hoe dit gefinancierd en gerealiseerd wordt.
- Doelstelling 6 behelst het verbeteren van de kwaliteit en de kwantiteit van de wal- en
wateraccommodaties in West-Brabant voor de recreatietoervaart. Die kwaliteit wordt sterk
gestimuleerd om daarmee een aanzienlijk langere verblijfsduur van toeristen (20% in 2010) in
de regio te bewerkstelligen.
Belangrijke input voor de uitvoering van de doelstellingen 1 en 2 is de ‘Bedrijvenrapportage 2008’.
Het algemeen bestuur van het SES stelde deze rapportage in december 2008 in haar vergadering
vast. Een andere belangrijke bouwsteen voor de realisatie van de doelstellingen 1 en 2 is ook de
‘STEC-rapportage’ (een onderzoek naar de kwalitatieve vraag naar bedrijventerreinen). Deze
rapportage is naar verwachting in het eerste kwartaal 2009 gereed.
In het voorjaar van 2009 is daartoe een inventariserende notie en stappenplan gereed. Het resultaat
moet leiden tot uitvoeringsprojecten die kansrijk zijn in het programma Pieken in de Delta. Een visie
en belevingsconcept in de vorm van een bidbook dat bijdraagt aan de samenhang van de
afzonderlijk te ontwikkelen projecten, inclusief een ontwikkelingslijn voor de promotie en marketing
van ‘de waterrand’.
Thema Bereikbaarheid
De bestuursopdracht Bereikbaarheid is in september 2008 door de BRG in ontwerp vastgesteld en
naar de colleges van de convenantgemeenten ter besluitvorming gestuurd. In 2009 start de
realisatie van deze bestuursopdracht. De portefeuillehouders ‘Verkeer en Vervoer’ hebben in
september 2008 de ‘Brabants Strategische Visie Goederenvervoer’ besproken. De gezamenlijke
reactie is zowel in Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant als bij de behandeling in Provinciale
Staten aan de orde geweest. In deze reactie is veel aandacht voor de duurzame afwikkeling van de
goederenstromen.
Thema Duurzame Ontwikkeling
De missie van dit programma is dat het goed toeven blijft in een “Schoner, Zuiniger, BosRijk,
WaterRijk en CultuurRijk” West-Brabant! In 2008 was de inspanning vooral gericht op de
totstandkoming van het Plan van Aanpak, waarvan de vaststelling door de Stuurgroep is voorzien in
het voorjaar 2009.
In het kader van de ‘Verklaring van Dussen’ stelde MARB voor de uitvoering van deze
bestuursopdracht een bedrag van € 50.000,-- extra beschikbaar en hebben de RMD en MARB
menskracht beschikbaar gesteld.
Na de behandeling van het Plan van Aanpak in de BRG gaat dit document naar de 19 colleges met
het verzoek of zij de ambities en de uitwerking daarvan in de rest van de convenantperiode
ondersteunen.
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Thema Voorzieningen
Missie van dit programma is “alles om de hoek”. Vanwege de grote variëteit aan doelstellingen in dit
programma zijn op verzoek van de BRG voor de realisatie van dit programma drie
bestuursopdrachten opgesteld. Drie expertmeetings leverden belangrijke input voor dit programma.
Deze expertmeetings vonden plaats in de regio. Er namen bestuurders van corporaties,
(thuis)zorginstellingen, politie, etc. aan deel. In 2009 al vanuit de portefeuillehoudersoverleggen
Voorzieningen / Zorg concreet werk worden gemaakt van de uitvoering van de bestuursopdracht.
Thema Communicatie
De missie van dit programma is dat West-Brabant in 2015 een zelfbewuste regio is waar rekening
mee gehouden wordt!
De digitale nieuwsbrief ‘West-Brabant in Beeld’ verscheen in 2008 veertien keer. Deze nieuwsbrief
wordt verspreid naar ruim 1000 personen (colleges, raadsleden, statenleden, ambtenaren,
onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties) in West-Brabant en daarbuiten.
In overleg met vertegenwoordigers van gemeenten en maatschappelijke organisaties is
geïnventariseerd welke initiatieven er liggen op het gebied van de branding van West-Brabant. De
conclusie uit deze exercitie was dat er al heel veel gezegd en geschreven is over het “DNA” van
West-Brabant”. Op basis van al deze gegevens is in 2008 gewerkt aan een hypothese van de
kernwaarden van West-Brabant. Deze hypothese wordt besproken met gemeenten, ondernemers,
onderwijs en maatschappelijke organisaties. Deze gesprekscyclus wordt in het voorjaar van 2009
afgerond. Een en ander moet leiden tot een onderlegger voor een regiocampagne voor WestBrabant.
Als het gaat om de beeldvorming en promotie, PR voor de Strategische Agenda West -Brabant in
zijn algemeenheid en voor de West -Brabantse thema’s van de 19 gemeenten in het bijzonder kan
een veel efficiëntere en doeltreffender lobby kan worden gevoerd in Den Haag. Het uiteindelijke
doel is in 2009 te komen tot een ‘lobbyagenda’ voor West-Brabant, waar concrete lobby-activiteiten
aan worden gekoppeld.
Stroomlijning
In het bestuursconvenant West-Brabant is de opdracht opgenomen om te komen tot voorstellen die
leiden tot vermindering van het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in WestBrabant. In dit verband heeft de Bestuurlijke Regiegroep in juni 2008 een onderzoeksopdracht
verstrekt aan bureau WagenaarHoes. Het onderzoek richt zich eerst op de vraag op welke terreinen
gemeenten willen samenwerken en vervolgens wordt onderzocht welke samenwerkingsvorm(en)
daarbij het meest passend zijn. Het onderzoek zal voor het zomerreces 2009 zijn afgerond.
Intentieovereenkomst Samen investering in West-Brabant
In september 2008 ondertekenden de provincie Noord-Brabant en de 19 convenant- gemeenten een
intentieovereenkomst: de partijen spreken de intentie uit om de komende jaren samen op te trekken
en samen te investeren in West-Brabant. De provincie en de 19 gemeenten investeren vanuit hun
eigen meerjarenbegrotingen de komende jaren ruim € 650 miljoen in gezamenlijke projecten.
Daarnaast geeft de provincie aan voor een aantal grote projecten tussen de € 50 en € 75 miljoen
beschikbaar te houden. Voor de zomer van 2009 zal de provincie besluiten over de reguliere
subsidiestromen.
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Relatie West-Brabant met de MIRT-verkenning Antwerpen-Rotterdam (MIRT-VAR)
De regio levert input voor bovengenoemde verkenning die gecoördineerd wordt vanuit het ministerie
van VROM in samenwerking met de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Visserij,
Verkeer en Waterstaat, de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, de regio Rotterdam,
de Drechtsteden en West-Brabant. Dit Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport
(MIRT) wordt in 2009 aan het kabinet aangeboden. West-Brabant neemt hier als ‘linking pin’ een
belangrijke plaats in tussen de Randstad en BrabantStad. De regio wordt op bestuurlijk niveau
vertegenwoordigd door de voorzitter van de stuurgroep Ruimtelijke Visie, wethouder Y.C.G.M. de
Boer (Oosterhout) en ambtelijk door programmamanager P.J.F.M. Vermeulen (Programmabureau
West-Brabant). De MIRT-verkenning moet duidelijk maken of een investeringsagenda nodig is voor
dit gebied om de geconstateerde vraagstukken op te lossen.
Dongemondgemeenten
In 2008 is tijdens de behandeling van de Perspectiefnota 2009 is door de gemeente raad een motie
aangenomen die ertoe strekt dat het college de bestaande samenwerking met de Dongemond
gemeenten dient te intensiveren. In 2008 is hiertoe een bestuurlijk overleg gepland en de publicatie
“Dongemond in Cijfers” vervaardigd. Uit het bestuurlijk overleg bleek dat samenwerking binnen het
gebied een belangrijke schakel is in het totale netwerk van samenwerking. Samenwerking met de
Dongemondgemeenten heeft op bepaalde dossiers absolute meerwaarde. Genoemd kunnen
worden: toerisme en recreatie (o.a. Biesbosch), economie (o.a. bedrijventerreinen)en
bereikbaarheid (A27 en A59).
Regionale servicediensten
In 2008 is de bestuursopdracht om te komen tot een afdeling regionale servicediensten vastgesteld.
Deze afdeling vormt een regionaal opererend voertuig om de eigen bedrijfsvoeringambities te
verwezenlijken. Concreet bestaat de afdeling op dit moment uit de businessunit Equalit (taakveld
ICT). In 2008 en 2009 wordt onderzocht of ook andere taakvelden, zoals bijvoorbeeld P&O onder de
afdeling kunnen worden gebracht.

D. Personeelsbeleid
Leren in Oosterhout en management development
Met betrekking tot Leren in Oosterhout zijn in 2008 de eerste stappen gezet: Er is een
startbijeenkomst met het management geweest ter ondersteuning van de op te stellen leerparagraaf
in de afdelingsplannen van 2008. De HRD-adviseur heeft op verzoek van individuele managers
geadviseerd met betrekking tot de leerparagraaf. Een aantal afdelingen hebben hun leerparagraaf
conform de uitgangspunten van Leren in Oosterhout beschreven, daarvoor budget heeft
toegewezen gekregen vanuit het structurele leerbudget en hebben een start heeft gemaakt met de
implementatie van Leren in Oosterhout binnen hun afdeling.
Met betrekking tot het MD-traject zijn er door de HRD-adviseur een aantal notities geschreven. Dit
heeft geleid tot een startbijeenkomst MD voor directie en management in oktober. Tijdens deze
bijeenkomst is verkend waar de behoefte van het management ligt ten aanzien van het MD-traject.
Vanuit de directie is gekozen voor het hoofdthema Resultaatgericht leiderschap.
In 2008 zijn er tenslotte de nodige interne trainingen georganiseerd, waaronder het voeren van
personeelsgesprekken, POP’s, introductiecursus, werken in een bestuurlijke omgeving.
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Arbo
Ter uitvoering van het Arbojaarplan 2008 zijn o.a. de volgende activiteiten ondernomen:
• In het najaar 2008 hebben we een organisatiebreed Preventief Medisch Onderzoek uitgevoerd,
waaraan 269 medewerkers hebben deelgenomen.
• Naar aanleiding van signalen uit de organisatie zijn er op enkele werkplekken
klimaatonderzoeken, luchtbehandelingsonderzoeken en ergonomische consulten uitgevoerd.
Daar waar nodig zijn praktische maatregelen getroffen voor het oplossen van problemen op dit
terrein.
• Er zijn in 2008 twee interne en één externe vertrouwenspersoon aangewezen voor de
organisatie.
• Het protocol Agressie & Geweld is volledig herschreven; deze moet nog worden vastgesteld.
• Het BHV-beleid is geëvalueerd en zal in 2009 worden aangepast. De BHV/EHBO basis- en
herhalingscursussen zijn gevolgd.
Regionale samenwerking P&O
• De gemeente Oosterhout heeft aansluiting gezocht bij het regionaal samenwerkingsverband
West-Brabant voor het vormgeven van diverse loopbaanvraagstukken. Binnen deze regio wordt,
in samenwerking met de provincie, een loopbaancentrum opgericht, welke vanaf 2009
operationeel moet worden.
• Er is uitvoerig onderzocht op welke wijze er een regionale samenwerking plaats kan vinden op
het gebied van P&O tussen de gemeente Oosterhout en 2 andere gemeenten. Dit onderzoek
heeft eind geresulteerd in een concept-bedrijfsplan P&O, welke verder besproken en uitgewerkt
moet worden in 2009.
Uitruilmogelijkheid loonbestanddelen
Binnen het Georganiseerd Overleg is in november 2008 overeenstemming bereikt over het fiscaal
kunnen uitruilen van loonbestanddelen tegen onbelaste vergoedingen. Dit heeft ertoe geleid dat er
in december in totaal 690 verzoeken zijn gedaan om voor uitruilmogelijkheden in aanmerking te
komen.
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Personele cijfers
Personen in dienst per 31 december
Omschrijving

Man

Fulltimers
Parttimers
Totaal

Vrouw
229
40
269

Totaal Totaal
2008
2007
67
296
272
144
184
193
211
480
465

Het Oosterhoutse personeelsbestand bestaat voor 43,95% uit vrouwen. In 2007 was dit 45,16%,
hetgeen een geringe afname betekent. Ultimo boekjaar zijn 480 personen werkzaam bij de
gemeente, waarvan 184 (38,33%) op parttime-basis. Het aantal parttimers onder de vrouwen is
aanzienlijk groter dan onder de mannelijke personeelsleden.

Soort dienstverband
Soort dienstverband
Vast
Tijdelijk (proeftijd en bijzonder dienstverband)
Totaal

Gem. aantal
Percentage
428
89,2%
52
10,8%
480
100,0%

Formatie per 31 december
Voor een overzicht van de formatie per afdeling ultimo 31 december 2009 wordt verwezen naar
bijlage 2.

Diensttijd
Diensttijd

Aantal jaren in
Aantal jaren in
2008
2007
12,87
11,21
9,86
8,11
11,55
10,51

Mannen
Vrouwen
Totaal

In het verslagjaar was een personeelslid gemiddeld 11,55 jaar in dienst, een verhoging van 1,04 jaar
ten opzichte van 2007.
Gemiddelde leeftijd
Gemiddelde leeftijd

Aantal jaren in
Aantal jaren in
2008
2007
45,31
45,38
43,44
43,01
44,49
44,31

Mannen
Vrouwen
Totaal

Ten opzichte van het verslagjaar 2007 is de gemiddelde leeftijd licht gestegen.
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E. Dienstverlening
De gemeente Oosterhout wil haar dienstverlening beter afstemmen op de vragen en wensen van
haar klanten. Doel is om vanuit één frontoffice vraaggericht, integraal en pro-actief te werken.
‘Service’ en ‘resultaat’ zijn de aankomende jaren basisbegrippen voor een verdere investering in de
dienstverlening. ‘Dienstverlening’ geldt daarbij als houding voor alle medewerkers binnen de
gemeentelijke organisatie: niet alleen voor de medewerkers die in de publiekshal werken.
In het jaar 2008 zijn belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van de dienstverlening.
In april 2008 is de Dienstverleningsvisie 2008-2011 vastgesteld, die de ambities formuleert voor de
aankomende jaren. Daarin hebben de ontwikkelingen ten aanzien van elektronische dienstverlening
een prominente plaats gekregen. In de aankomende jaren zullen de interactieve vormen van
elektronische dienstverlening naar verwachting het fysieke, telefonische en schriftelijke verkeer
tussen burgers en de gemeentelijke organisatie sterk beïnvloeden. De gemeenteraad is hierover
geïnformeerd via een raadscarrousel in mei 2008.
In december 2008 heeft het college het Realisatieplan Dienstverlening vastgesteld. In dit
realisatieplan staan aanbevelingen om de implementatie van de diverse dienstverleningsprojecten
goed te kunnen sturen en borgen. De aanbevelingen zijn inmiddels uitgevoerd.
Een andere belangrijke ontwikkeling is de vorming van een Klant Contact Centrum. Het voormalige
Telefonische Informatie Centrum (waaronder: het Meldpunt Openbare Ruimte) zal zich samen met
de servicecentra uit alle vakafdelingen verder ontwikkelen in het direct afhandelen van
binnenkomende vragen. Daarbij wordt de basis gelegd voor de landelijke ontwikkelingen ten
aanzien van ‘Eén centraal telefoonnummer over alle overheidsvragen’.
Om een blijvende kwaliteitsverbetering van de dienstverlening voor onze klanten te bereiken, moet
de organisatie zich continu aanpassen aan maatschappelijke veranderingen. Daarvoor is het nodig
om permanent te investeren in kennis, houding en gedrag van de organisatie. Via
klanttevredenheidsonderzoeken en andere vormen van ‘van buiten naar binnen kijken’ zullen
houding en gedrag van de medewerkers worden aangepast aan de verwachtingen van de ‘gasten’.
Ook in 2008 zijn weer klanttevredenheidsonderzoeken gehouden. De resultaten van deze
onderzoeken staan in het productformulier ‘Dienstverlening’ en in het Burgerjaarverslag 2008.

F. Informatie & automatisering
Digitaal documentenbeheer
De dienstverlening en informatievoorziening naar de burgers en het bedrijfsleven willen we
verbeteren door gebruik te maken van nieuwe digitale ontwikkelingen. Voor de gemeentelijke
organisatie zal de verdere digitalisering van de werkzaamheden de komende jaren een steeds
grotere invloed krijgen met als resultaat een betere en snellere informatievoorziening voor de burger
en het bedrijfsleven. In 2007 is het mogelijk geworden een aantal producten op de website
elektronisch aan te vragen. De elektronische aanvragen (en ook de “gewone”) post komen sindsdien
volledig digitaal bij de afdeling Publiekszaken binnen in voor verdere afhandeling. Geautomatiseerde
afhandeling hangt mede af van het beschikbaar zijn van zogenaamde kenniskaarten waar in 2008
20% van is gerealiseerd.
Door verdere verbetering en optimalisatie van de procedures bij de afdoening van documenten van
burgers en bedrijfsleven zal de gemeentelijke organisatie een efficiencyslag maken op het gebied
van de bedrijfsvoering. Het digitaliseren van de eigen bedrijfsprocessen gestart in 2006 is in 2008
verder ontwikkeld.
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Informatie en automatisering
De samenwerking met de gemeente Oisterwijk, Baarle-Nassau en Hilvarenbeek is in 2008
uitgebreid met !GO (operationeel vanaf 2009) en de gemeente Loon op Zand. De gemeente AlphenChaam heeft besloten om eind 2009 de ICT onder te brengen in de samenwerking. We verwachten
in de komende jaren de samenwerking met nog meer gemeenten uit te breiden.
Om een professionele en solide ICT basis te realiseren is begin 2007 het Shared Service Centre
(SSC ICT), onder de naam Equalit van start gegaan als op afstand geplaatst organisatieonderdeel.
Hierop wordt de ICT-omgeving verder gerealiseerd voor de digitale dienstverlening naar de burger.
Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiency binnen de overheid te bevorderen, heeft het
kabinet besloten over te gaan tot de wettelijke invoering van een Basisregistratie voor Adressen en
Gebouwen (BAG) door de gemeenten. In juli 2009 moeten alle gemeenten in Nederland een Basis
Registratie Adressen (BRA) en een Basis Gebouwen Registratie (BGR) hebben ingevoerd. De BRA
en de BGR maken deel uit van een stelsel van zes authentieke basisregistraties. Op 1 april 2007 is
de GBA bij wet aangewezen als de basisregistratie voor persoonsgegevens. De regelgeving
hieromtrent wordt in de periode tot 1 januari 2010 ingevoerd. De voorbereidingen hiertoe zijn in 2007
gestart en in 2008 heeft een inventarisatie van alle registraties (ook niet-geautomatiseerde) plaats
gevonden.
Medio 2007 is de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB) in werking getreden.
Nieuwe beperkingen van alle overheden worden vanaf dat moment geregistreerd en doorgegeven
aan een landelijke voorziening. Beperkingen van voor juli 2007 moeten uiterlijk juli 2009 in de WKPB
zijn opgenomen. Vanaf 2008 worden bestemmingsplannen digitaal via Internet ter beschikking
gesteld aan burgers en bedrijfsleven. Vanaf juli 2009 is dit een wettelijke verplichting. Per 1 januari
2010 treedt de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) in werking. Vanaf dat moment
kunnen burgers en bedrijven via één centraal loket alle benodigde vergunningen aanvragen. De
verlening dient volgens vastgestelde procedures integraal te worden afgewerkt.
In 2008 is een informatiebeveiligingsplan voor alle Equalit-gemeenten opgesteld. Dit plan dient als
basis voor de periodieke GBA-audits.
Een gezamenlijke aanbesteding met andere gemeenten van mobiele telefonie abonnementen heeft
geleid tot een besparing van ca. 25% (bij gelijkblijvend belgedrag).

G. Kwaliteit en Planning & Control
In 2008 is vooral werkende weg gewerkt aan het programma kwaliteit. In dit programma gaat het om
het verder verbeteren van de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de interne
processen. In 2008 zijn vanuit de gedachte uit het programma reeds eerste stappen gezet, zoals
bijvoorbeeld de andere opzet van de perspectiefnota 2009.
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De volgende onderdelen zijn in 2008 opgepakt:
- “Meer sturing en minder Planning & Control” . Voor 2008 is gekozen voor een andere opzet
van de perspectiefnota en is tevens besloten om de eerste concernrapportage in de
toekomst alleen een financieel karakter te geven.
- Het verder “uitlijnen” van processen die gekoppeld zijn uit de servicenormen uit het
programma STERK. Concreet betekent dit dat gezorgd is voor goede sturingsinformatie
voor de tijdige afhandeling van inkomende brieven;
- Het verder systematisch invoeren van interne controles (op het gebied van rechtmatigheid);
- Het verbeteren van concrete bestaande processen op het gebied van zowel rechtmatigheid,
doelmatigheid en doeltreffendheid. Belangrijk speerpunt hierbinnen is het opzetten van een
goede inkooporganisatie, inclusief bijbehorende werkprocessen en procedures;
- Het verbeteren van het vastgoedbeheer in de organisatie;
- Het project Ook ik maak de Stad is in de loop van 2008 overgeheveld naar het programma
kwaliteit, waarbij diverse verbeterprocessen onder de loep worden genomen vanuit de
insteek van de klant/ burger. Concreet is vanuit dit project gewerkt aan het verbeteren van
de kwaliteit van de uitgaande brieven.

H. Monitoring & Auditing
De geplande capaciteit voor de audits 2008 is voor een belangrijk deel gebruikt om afdelingen bij te
staan bij verbetertrajecten. Dit heeft er mede toe geleid dat niet alle geplande audits 2008 zijn
uitgevoerd dan wel afgerond. Deze audits zijn doorgeschoven naar 2009. Gezien het feit dat ook in
2009 diverse verbeterslagen bewerkstelligd moeten worden binnen de gemeente Oosterhout, is er
ook voor 2009 voor gekozen om de auditcapaciteit te beperken. De vrijkomende uren zullen met
name worden ingezet ter ondersteuning van afdelingen. Hierdoor ontstaat een goede balans tussen
“beheersen (control), controleren en toetsen” en “ondersteunen en adviseren van het management”.
Binnen de auditfunctie, die binnen de afdeling Bestuur, Control & Advies vanuit een zo onafhankelijk
mogelijke positie wordt uitgevoerd, worden drie taken onderscheiden:
1. Uitvoering Audits
Op basis van een analyse van de risico’s, op het gebied van doeltreffendheid, doelmatigheid en
rechtmatigheid, zijn de uit te voeren audits bepaald. Om de diverse auditcapaciteit (rekenkamer,
accountant, auditfunctie) zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten heeft ook afstemming
plaatsgevonden van de onderzoeksonderwerpen en de resultaten. Daarnaast wordt bij de uitvoering
van de audits, op basis van de in 2006 ondertekende samenwerkingsovereenkomst, kennis/kunde
en uitvoeringscapaciteit uitgewisseld met Midden- en West- Brabantse gemeenten.
In 2008 is de in 2007opgestarte audit naar gebouwenbeheer afgerond en zijn de onderwerpen
projectbeheersing en grondbeleid door middel van een quick scan onderzocht. Daarnaast is de audit
naar inhuur personeel en PBS opgestart. Deze audit wordt naar verwachting in april 2009 afgerond.
De uitvoering van de audit naar WMO en de audit naar Veiligheid en leefomgeving is
doorgeschoven en maakt onderdeel uit van het auditplan 2009. Over het auditplan en de uitkomsten
van de audits is de raad afzonderlijk geïnformeerd.
2. Interne controle
In het kader van het kwaliteitstraject is in 2007 de interne controle functie ingericht. De aansturing
van de interne controle functie (financial audit) is neergelegd bij de eenheid BCA als onderdeel van
de auditfunctie. Hierdoor kan de planning en realisatie van de audits op het gebied van
doeltreffendheid, doelmatigheid én rechtmatigheid op de meest effectieve en efficiënte wijze
plaatsvinden. De uitvoering van de interne controles, zoals deze zijn opgenomen in het auditplan
2008, is een verantwoordelijkheid van de medewerkers van de afdeling Service & Ondersteuning.
De uitkomsten van de interne controles 2008 zijn vertaald in verbeterpunten voor de organisatie.
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Daarnaast vormen de uitkomsten belangrijke input voor de accountant bij de uitvoering van de
accountantscontrole.

3. Ondersteuning
Met de uitvoering van audits worden processen meer diepgaand geanalyseerd. De op basis van de
audit geformuleerde conclusies en aanbevelingen worden door de verantwoordelijke
organisatieonderdelen omgezet in concrete actiepunten ter verbetering van de beheersing van de
bedrijfsvoering en de uitvoering van beleid. Om de noodzakelijke verbeteringen feitelijk te realiseren
is vanuit de afdeling BCA in 2008 kennis, kunde en/of capaciteit ingezet voor onder andere de
verbetering van de dienstverlening, prestatiemeting en verbetering van processen op het gebied van
gebouwenbeheer en inkoop en aanbesteding.

I. Onderzoek & Statistiek
De taakgroep O&S positioneert zich als gemeentelijk kennisinstituut (gemeentebreed Centraal Bureau
voor Onderzoek & Informatieanalyse) dat producten levert op basis van betrouwbare feiten, gedegen
analyse en aansprekende concepten. Dit gebeurt aan de hand van statistische informatie (dataanalyse), monitoren (volgen in de tijd), benchmarks (meten en vergelijken) en toekomstverkenningen
(prognoses). In 2008 zijn in het kader van het programma Sterk afspraken gemaakt met het MT over
een verdere afstemming en centralisering van bestaande onderzoeken, monitoren en benchmarks.
Ook in 2008 heeft O&S weer regelmatig de mening van de inwoners gepeild. In maart is de (jaarlijkse)
Burgerijenquête gehouden. De resultaten hiervan (o.a. de Klanttevredenheidsmonitor gemeentelijke
dienstverlening en de kengetallen voor het Burgerjaarverslag en de burgerindicatoren in de begroting)
zijn nog voor de zomer beschikbaar gekomen. Ook de door O&S speciaal ontwikkelde “CentrumScan”
ten behoeve van Centrum+ is in 2008 drie keer uitgevoerd. Verder is in 2008 gewerkt aan het
samenstellen van de “Oosterhoutse Milieuatlas”. Deze zal in het voorjaar van 2009 worden afgerond.
Net als in voorgaande jaren heeft O&S in 2008 samengewerkt met andere gemeentelijke
onderzoeksbureaus in de regio voor het doen van regionaal onderzoek in opdracht van o.a. het SES
West-Brabant. In dit kader is in 2008 de rapportage van de “Regionale Bedrijvenenquête WestBrabant” (die eind 2007 is gehouden) gereedgekomen.
In het kader van de regionale samenwerking is in 2008 onderzocht of O&S haar diensten kan
aanbieden aan andere gemeenten. Om de meerwaarde van een eigen onderzoeksafdeling te laten
zien, is voor de gemeenten in de regio Dongemond (eenmalig) het boekje “Dongemond in cijfers”
samengesteld. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de gemeente Moerdijk over een mogelijke
samenwerking op het terrein van Onderzoek & Statistiek. In december is duidelijk geworden dat de
gemeenteraad van Moerdijk hiermee instemt. De nadere uitwerking en effectuering hiervan, zal in
2009 gestalte moeten krijgen.
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4.6 Verbonden Partijen
Algemeen
Deze paragraaf Verbonden Partijen gaat in op de partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke
relatie onderhoudt en waarin zij een financieel belang heeft. Onder bestuurlijke relatie wordt
verstaan een zetel in het bestuur van een participatie en/of stemrecht. Van een financieel belang is
sprake wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van
faillissement van de verbonden partij en/of wanneer financiële problemen bij de verbonden partijen
kunnen worden verhaald op de gemeente.
Gemeenschappelijke regelingen
Van een gemeenschappelijke regeling is sprake wanneer het bestuur van twee of meer gemeenten
samen een regeling treffen ter behartiging van één of meer belangen van die gemeenten. In deze
paragraaf worden de gemeenschappelijke regelingen beschreven waarin de Gemeente Oosterhout
participeert.
Procedure begroting algemeen
Hieronder wordt de algemene begrotingsprocedure voor gemeenschappelijke regelingen
beschreven. Als deze procedure door een verbonden partij wordt gehanteerd wordt hiernaar in
de navolgende beschrijving van de verschillende verbonden partijen verwezen (standaard
procedure).
Indien in een gemeenschappelijke regeling geen aangepaste begrotingsprocedure is opgenomen is
de Wet gemeenschappelijke regelingen van toepassing. Dit houdt in dat de ontwerpbegroting 6
weken voor aanbieding aan het algemeen bestuur aan de gemeenteraden toegezonden. De raden
kunnen binnen 6 weken bij het dagelijks bestuur hun zienswijzen kenbaar maken. Het algemeen
bestuur stelt uiterlijk 15 juli (voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt) de begroting vast. Bij
verschillende gemeenschappelijke regelingen wordt de termijn voor de raad om zienswijze kenbaar
te maken op acht weken gesteld.
Regiobureau Breda
Doel:

Het op doelmatige wijze bewerkstelligen van beleidsinhoudelijke afstemming
en samenwerking op verschillende beleidsterreinen. Behartigen van
regiobelangen op diverse beleidsterreinen maakt intergemeentelijke
samenwerking noodzakelijk. De beleidsterreinen zijn: Volkshuisvesting,
Ruimtelijke ordening, Verkeer en vervoer en Algemene Zaken.

Bijdrage aan algemene
Doelstelling:
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” minimaal waarborgen en
waar mogelijk verbeteren (programma 5).
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 woonen werkgemeente is en blijft voor alle categorieën inwoners (programma 7).
Betrokkenen:
Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur,
Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem, Zundert.
Bestuurlijke
betrokkenheid:
Portefeuillehoudersoverleggen op de vier genoemde beleidsterreinen. De
Oosterhoutse vertegenwoordiging op de vier beleidsterreinen is gebaseerd
op de portefeuilleverdeling.
Financieel belang:
In 2008 was de bijdrage 1,31 per inwoner. Totaal € 69.790,-Procedure begroting: Standaard procedure.
Uittredingsbepalingen: Opzegtermijn is 1 jaar. Eerste 3 jaar na uittreding; respectievelijk 100%,
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Ontwikkelingen 2008

66% en 33% van laatste bijdrage verschuldigd aan overige deelnemers.
Beleidsvoornemens ruimtelijke ordening
Mede onder invloed van de ontwikkelingen in West-Brabant die nopen tot
verdergaande samenwerking bij het thema Ruimte is de overlegtafel
Ruimtelijke Ontwikkeling sinds het najaar van 2007 van 12 naar 19
gemeenten opgeschaald. In dit verband wordt in 2009 verder gewerkt aan
de opstelling van de “Ruimtelijke visie West-Brabant”. Deze visie is geen
ruimtelijk plan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening, maar een wilsuiting
om te komen tot regionale ontwikkeling met behoud van ruimtelijke kwaliteit
en de kwaliteit van leven. De visie is een bouwsteen voor de provinciale
Structuurvisie i.o.
Beleidsvoornemens verkeer en vervoer
De regionale beleidsagenda Verkeer en Vervoer is in dit programma
leidend. Via de thema’s autobereikbaarheid, goederenvervoer, langzaam
verkeer, openbaar vervoer, ruimte en mobiliteit en verkeersveiligheid is in
2008 inhoud gegeven aan de regionale beleidsagenda.
Beleidsvoornemens wonen
In 2008 heeft de evaluatie van de ‘Regionale ontwikkelstrategie voor wonen,
regio Breda’ plaatsgevonden. Belangrijkste conclusies zijn: op regionaal
niveau is de woningbouwproductie in de afgelopen jaren gewaarborgd. Wel
moet een betere afstemming van de productie op de vraag gaan
plaatsvinden (o.a. minder appartementen en voor Oosterhout meer
groenstedelijk en in het middeldure koopsegment). De afstemming tussen
wonen en zorg vindt op een goede manier plaats. Aandacht voor meer
lokale sturing van de woningbouw-productie in de komende jaren op de
vraagkant en de betrokkenheid van de woningcorporaties hierbij.
Daarnaast is aandacht besteed aan de huisvesting van buitenlandse
arbeidsmigranten.

Gemeenschappelijke regeling SES West-Brabant
Doel:
Het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de
economische structuur in West-Brabant.
Bijdrage aan algemene
doelstelling
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
(programma 8).
Betrokkenen:
Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda,
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk,
Oosterhout, Rucphen, Roosendaal, Steenbergen, Werkendam,
Woensdrecht, Woudrichem, Zundert.
Bestuurlijke
betrokkenheid:
Oosterhout heeft een vertegenwoordiger (portefeuillehouder economische
zaken) in het dagelijks bestuur. De Oosterhoutse vertegenwoordiger heeft
hierin de portefeuille Ruimtelijke Economie.
Financieel belang:
De bijdrage was in 2008 € 124.435 totaal (inclusief bijdrage Rewin).
Procedure begroting: Standaard procedure.
Uittredingsbepalingen: Opzegtermijn is 1 jaar.
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Ontwikkelingen 2008

NV Rewin
Doel:

Het Algemeen bestuur van het SES bepaalt de kosten van uittreding op
basis van de schade voor het samenwerkingsverband. Afhankelijk van de
rentestand te stellen op 7 tot 10 maal de jaarlijkse bijdrage.
Het SES is meer de beleidsbepalende instantie, het Rewin meer de
uitvoeringsorganisatie.
De jaarlijkse bijdrage is ingezet om de activiteiten zoals benoemd in de
meerjarenbegroting uit te voeren. Het resultaat is een versterking van de
lokale en regionale samenwerking en van de lokale en regionale
economische structuur. Enkele algemene activiteiten voortvloeiend uit de
taakstelling van het SES zijn:
Bestuur: Een sterkere afstemming met samenwerkingsverband West
Brabantse gemeenten;
Economie: Aandacht voor bedrijventerreinen en promotie/acquisitie;
Werk: Uitwerking van het REAP-programma en onderzoek naar
'Werkgelegenheid en arbeidsmarkt in West Brabant';
Toerisme en recreatie: ontwikkeling projecten 'West Brabantse waterrand'
Informatie en analyse: Gestart met werkgelegenheidsenquête,
bedrijventerreinenmonitor

Het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de
economische structuur in West-Brabant.

Bijdrage aan algemene
doelstelling
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
(programma 8).
Betrokkenen:
Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda,
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk,
Oosterhout, Rucphen, Roosendaal, Steenbergen, Werkendam,
Woensdrecht, Woudrichem, Zundert én de K.v.K .
Bestuurlijke
Betrokkenheid:
De portefeuillehouder Economische zaken zit in de RvC. De
portefeuillehouder Financiën zit in de aandeelhoudersvergadering.
Financieel belang:
In 2008 bedroeg de bijdrage € 1,76 (via SES Begroting). Aandeel van
Oosterhout bedraagt 5,29%
Ontwikkelingen 2008 Uitvoering nota “Pieken in de Delta” met voor het Rewin het accent op de
programma`s Maintenance, Procesindustrie en Logistiek.
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Gemeenschappelijke Regeling Milieu & Afval Regio Breda (MARB)
Doel:
Doelmatige georganiseerde en gecoördineerde afstemming tussen
gemeenten op de beleidsterreinen Milieu en Afval en de uitvoering van
gemeenschappelijke taken op het gebied van afval te bewerkstelligen.
Daarnaast behartigt MARB de belangen van de deelnemende gemeenten
bij de nazorg van de Regionale Stortplaats Zevenbergen en de
Afvalstoffenberging Bavel-Dorst.
Bijdrage aan algemene Het beschermen en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het milieu
doelstelling
en het langs deze weg leveren van een bijdrage aan een veilige en
mensvriendelijke leefomgeving (programma 6).
Betrokkenen:
Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur,
Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem, Zundert
Bestuurlijke
betrokkenheid:
Het betreft intergemeentelijke portefeuillehouders-overlegvormen
Oosterhout is vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur door de
portefeuillehouder Milieu op basis van portefeuilleverdeling.
Financieel belang:
Bijdrage per inwoner was in 2008 € 0,905 per inwoner. In totaal bestaat de
bijdrage uit € 52.278,-Procedure begroting: Standaard procedure
Uittredingsbepalingen: Schriftelijk door het betreffende bestuursorgaan. Opzegtermijn van een
kalenderjaar. Het Dagelijks Bestuur doet een voorstel aan de raden van de
deelnemende gemeenten over de financiële verplichtingen alsook over de
overig gevolgen van de uittreding. Ten minste tweederde van het aantal
gemeenten dient daarmee in te stemmen.
Ontwikkelingen 2008: In de loop van 2008 wordt een gezamenlijk regionaal uitvoeringsplan van de
duurzaamheidsagenda opgesteld als uitwerking van de strategische agenda
duurzaamheid en de verklaring van Dussen van 2007. In 2008 is hier
capaciteit voor vrijgemaakt

Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Doel:
Het openbaar lichaam heeft tot doel de samenwerking bij voorbereiding en
de uitvoering van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde
hulpverlening in het werkgebied.
Bijdrage aan algemene
doelstelling
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 (programma 4).
Betrokkenen:
De deelnemende gemeenten zijn Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau,
Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg,
Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk,
Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg,
Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert;
Bestuurlijke
betrokkenheid:
Het betreft regulier overleg in de vorm van AB vergaderingen met alle 26
burgemeesters.
De burgemeester is tevens lid van het DB.
Financieel belang:
In 2008 bedroegen de kosten per inwoner € 8,00
Procedure begroting: Standaard procedure
Uittredingsbepalingen: Na het aangaan van deze regeling kan een rechtspersoon alleen uittreden
na instemming van het algemeen bestuur, dat de gevolgen van uittreden
regelt (artikel 33 gemeenschappelijke regeling).
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Ontwikkelingen 2008:

2008 heeft met name in het teken gestaan van de doorontwikkeling van de
Veiligheidsregio. Dit project is in 2008 gestart en loopt door in 2009. Eén
van de belangrijkste onderwerpen hierbij is de regionalisering van de
brandweer. Daarnaast zijn er drie hoofdprogramma’s die opgepakt gaan
worden: Risicobeheersing en Veiligheidsketen, Crisismanagement en
Informatiemanagement. Daarnaast is het uitvoeringsprogramma van het
Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR) 2005-2009 afgerond en is
nieuwe beleidsplan (RBR) 2009-2012 vastgesteld. Tevens is er
vooruitlopend op de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio’s een Convenant
met het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties gesloten
waarin afspraken zijn gemaakt hoe per 1 januari 2010 door de
Veiligheidsregio voldaan kan worden aan de eisen die de nieuwe wet stelt.
De genoemde doorontwikkeltrajecten maken daar onderdeel van uit.

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Arbeid Voor Allen (WAVA)
Doel:
Het schap heeft tot doel in haar rechtsgebied de Wet sociale
werkvoorziening uit te voeren door op zo doelmatige mogelijke wijze de
taken en bevoegdheden op het terrein van de gesubsidieerde arbeid en
arbeidsintegratie te behartigen.
Bijdrage aan algemene
doelstelling
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
(programma 8).
Betrokkenen:
De gemeenten Aalburg, Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout,
Werkendam en Woudrichem.
Bestuurlijke
betrokkenheid:
Het Algemeen Bestuur vergadert gelijktijdig met het Dagelijks Bestuur en
jaarlijks tenminste tweemaal. Voorts vergadert het Algemeen Bestuur zo
dikwijls als de voorzitter of het Dagelijks Bestuur dit nodig oordeelt of
tenminste drie leden zulks schriftelijk, onder opgave van de te behandelen
onderwerpen, verzoeken. De vertegenwoordiger van de gemeente
Oosterhout is voorzitter van het AB (portefeuillehouder financiën). In het DB
is de portefeuillehouder Sociale Zaken de vertegenwoordiger.
Financieel belang:
De gemeente ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale
werkvoorziening middelen van het Rijk. Voor de SW-ers die via WAVA een
dienstbetrekking hebben betalen wij de rijksvergoeding door aan WAVA. In
2008 ging het hierbij om een bedrag van € 5,6 miljoen.
Naast de Rijksbijdrage betaalt de gemeente ook gemeentelijke bijdrage per
SW-er aan WAVA. Sinds december 2006 is deze gemeentelijke bijdrage
vastgesteld op € 2.250 per werknemer. In totaal gaat het in 2008 om een
bedrag van ongeveer € 550.000
Naast de Rijksbijdrage en de gemeentelijke bijdrage is er bij WAVA sprake
van een aanvullend te kort. Van de in WAVA deelnemende gemeenten dient
de gemeente Oosterhout ongeveer 44% van dit aanvullende tekort voor
haar rekening te nemen.
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In 2008 is de WAVA-jaarrekening 2007 vastgesteld. Het resultaat van deze
jaarrekening betekende voor Oosterhout een bijdrage in het aanvullend
tekort van € 908.064. In de gemeentelijke jaarrekening 2007 was hiervoor al
een voorziening van € 825.000 opgenomen, zodat er in 2008 nog een
bedrag van € 83.064 resteerde.
Op basis van de WAVA-begroting 2008 is er ook voor 2008 een aanvullend
tekort geprognosticeerd. Het Oosterhoutse aandeel hierin is geraamd op
€ 407.975.
Procedure begroting: Standaard procedure.
Uittredingsbepalingen: Elk van de gemeenten kan besluiten dat de deelneming aan deze regeling
wordt opgezegd ingaande twee kalenderjaren na het verstrijken van het jaar
waarin het besluit tot opzegging is genomen (termijn kan worden verkort).
Bedoelde besluiten worden terstond ter kennis gebracht van het Dagelijks
Bestuur. Er worden door het Algemeen Bestuur financiële verplichtingen
gesteld als gevolg van de uittreding.
Ontwikkelingen: 2008 De Wsw (Wet sociale werkvoorziening) is er om mensen met verstandelijke,
fysieke en/of psychische belemmeringen te laten meedoen op de
arbeidsmarkt. Uitvoering van deze wettelijke taak is opgedragen aan GR
WAVA(/!GO BV). Een deel van de Wsw-ers werkt in de beschutte omgeving
van de werkvoorziening zelf, een ander deel met begeleiding bij andere
bedrijven (detachering en begeleid werken).
Op 1 januari 2008 is een wijziging (modernisering) van de Wsw van kracht
geworden. De hoofddoelen voor modernisering van de Wsw zijn:
- Behoud van de Wsw voor de doelgroep;
- Verbetering van de uitvoeringssystematiek; en
- Bevordering van de beweging van ‘binnen naar buiten’. Zo regulier
mogelijke arbeidsparticipatie en arbeidsdeelname buiten de muren van
het SW-bedrijf.
In 2008 heeft besluitvorming plaatsgevonden over de wijze waarop
Oosterhout invulling zal geven aan de modernisering van de Wsw. De
verdere uitwerking hiervan zal in 2009 plaatsvinden.
In december 2006 hebben de in WAVA-deelnemende gemeenten de nieuwe
koers vastgesteld. Hierbij is gekozen voor het scenario “de teugels
aanhalen”. Naar aanleiding van behandeling van de jaarrekening 2005 en
de begroting 2007 GR WAVA is door de deelnemende gemeenten gekozen
voor een sturingsmodel waarbij de teugels in de relatie met !GO BV worden
aangehaald.
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Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer
Doel:
Samenwerking is gericht op een kwalitatief goed en duurzaam
financierbaar kleinschalig collectief vervoer voor mensen met en zonder
functiebeperking (WMO vervoer).
Bijdrage aan algemene
Doelstelling
Het bevorderen van maatschappelijke participatie en
zelfredzaamheid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Het
bevorderen van sociale cohesie, onder andere via het in stand houden van
voorzieningen die het sociaal-cultureel leven ondersteunen. Het bevorderen
van de gezondheid van de inwoners van de gemeente (programma 11).
Betrokkenen:
Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda,
Drimmelen, EttenLeur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout,
Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht,
Woudrichem, Zundert en de provincie Noord-Brabants.
Uittredingsbepalingen: Uittreden door een gemeente is slechts mogelijk indien:
de vervoersovereenkomst(en) met de vervoerder is (zijn) ontbonden of
beëindigd, verandering van landelijke wet- en regelgeving daartoe noopt,
de gezamenlijke evaluatie van de werking van de regeling voor een
deelnemer leidt tot de conclusie dat deelname behoort te worden gestopt,
voortzetting van de samenwerking in redelijkheid niet meer van de
betrokken partner kan worden gevergd.
Het algemeen bestuur doet een voorstel aan de colleges van de
deelnemende gemeenten en van de provincie over de financiële
verplichtingen evenals de overige gevolgen van uittreding.
Daarbij geldt dat de uittredende partij gedurende 3 achtereenvolgende jaren
na afloop van het begrotingsjaar waarin uittreding plaatsvindt aan de overige
deelnemers een bijdrage is verschuldigd ter grootte van resp. 100%, 66%
en 33% van de bijdrage in de kosten van het openbaar lichaam in het
begrotingsjaar waarin uittreding plaatsvindt. De bijdrage voor het
begrotingsjaar waarbinnen de uittreding plaatsvindt, dient onverkort te
worden betaald.
Bestuurlijke
betrokkenheid:
Voor de gemeente Oosterhout heeft de portefeuillehouder Verkeer zitting in
het algemeen bestuur.
Financieel belang:
De bijdrage in 2008 bedroeg in totaal € 710.000,- (incl. BDU bijdrage)
Procedure begroting: Standaard procedure.
Ontwikkelingen 2008: Gemeenten zijn wettelijk verplicht om het WMO vervoer in hun gemeente
vorm te geven. Het KCV zet in op een viertal thema's:
- de ontwikkeling, uitvoering en het beheer van kwalitatief goed en op de
diverse klantgroepen toegesneden Deeltaxivervoer in West-Brabant;
- kostenbeheersing: het ontwikkelen, realiseren en in stand houden van
een duurzaam betaalbaar collectief vervoerssysteem;
- een verbeterd, toegankelijk OV in West-Brabant;
- een effectieve en efficiënte samenwerking op het gebied
van kleinschalig collectief vervoer.
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Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West Brabant (GROGZ)
Doel:
Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en de
door de deelnemende gemeenten gewenste samenwerking op het terrein
van de openbare gezondheidszorg en de preventieve gezondheidszorg.
Bijdrage aan algemene
doelstelling
Het bevorderen van maatschappelijke participatie en
zelfredzaamheid, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Het
bevorderen van sociale cohesie, onder andere via het in stand houden van
voorzieningen die het sociaal-cultureel leven ondersteunen. Het bevorderen
van de gezondheid van de inwoners van de gemeente (programma 11).
Betrokkenen:
Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom,
Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk,
Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam,
Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.
Uittredingsbepalingen: Voor uittreding geldt een opzegtermijn van een kalenderjaar.
De uittredende gemeente is gedurende 3 achtereenvolgende jaren na afloop
van het begrotingsjaar waarin de uittreding plaatsvindt een bijdrage ter
grootte van resp. 100%, 66% en 33% verschuldigd.
Bestuurlijke
betrokkenheid:
Naast het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur (portefeuillehouder
volksgezondheid), is Oosterhout ook in het Dagelijks bestuur
(portefeuillehouder Sociale Zekerheid) vertegenwoordigd.
Financieel belang:
In 2008 was de bijdrage € 823.664,-- (incl. BTW ad 12.656,--)
Procedure begroting: Standaard procedure.
Ontwikkelingen 2008 In 2008 is het basistakenpakket van de GGD voor een nieuwe periode van 4
jaar vastgesteld. Beleidsintensiveringen worden toegepast waarbij het met
ingang van 2009 gaat om Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ),
de Technische Hygiënezorg (met name de inspecties kindercentra), extra
inzet Jeugdgezondheidszorg en infectieziektebestrijding. Ook is bij de
vaststelling van het nieuwe basistakenpakket van de GGD afgesproken dat
er een jaarlijks monitoring plaatsvindt.
Daarnaast is in 2008 besloten ook de markttaken van de GGD tegen het
licht te houden.
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Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-WestNoord (RAV)
Doel:
Het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.
Bijdrage aan algemene
Doelstelling
Het bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid, met
bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Het bevorderen van sociale
cohesie, onder andere via het in stand houden van voorzieningen die het
sociaal-cultureel leven ondersteunen. Het bevorderen van de gezondheid
van de inwoners van de gemeente (programma 11).
Betrokkenen:
Gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom,
Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijl, Dongen, Drimmelen,
Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren,
Halderberge, ’s Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Lith,
Loon op Zand, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk,
Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Antonis, SintMichielsgestel, Sint Oedenrode, Steenbergen, Tilburg, Uden, Veghel, Vught,
Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.
Uittredingsbepalingen: Elke gemeente kan bij eensluidende besluiten van raad en college de
deelname aan deze regeling opzeggen met ingang van twee kalenderjaren
na het jaar waarin deze besluiten zijn genomen. De gemeente brengt deze
besluiten terstond ter kennis van het dagelijks bestuur. Het Algemeen
bestuur regelt de financiële verplichtingen en de overige gevolgen van de
uittreding.
Bestuurlijke
betrokkenheid:
Het Algemeen Bestuur bestaat uit zoveel leden als het aantal deelnemende
gemeenten. Ieder lid heeft een plaatsvervanger. De gemeenteraad heeft als
lid de portefeuillehouder gezondheidszorg aangewezen. Het Dagelijks
Bestuur bestaat uit de voorzitter en maximaal 5 leden.
Financieel belang:
De Oosterhoutse bijdrage was in 2008: € 117.242,72
Procedure begroting: Standaard procedure.
Ontwikkelingen: 2008 Uitgangspunt bij het ontstaan van de Gemeenschappelijke Regeling is
geweest een kosten dekkende Ambulancevoorziening zonder structurele
gemeentelijke bijdragen. De “oude” Ambulancevoorziening was onderdeel
van de GR OGZ en is voorgedragen voor sanering.
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NV Intergas
Doel:
Betrokkenen:

Bestuurlijk belang:

Financieel belang:

NV Brabant Water
Doel:
Betrokkenen:
Bestuurlijk belang:
Financieel belang:

Het verzorgen van een optimale energielevering op een veilige en
betrouwbare manier.
Gemeenten Aalburg (630), Alphen-Chaam (395), Baarle-Nassau (417),
Breda (1.307), Drimmelen (1.380), Geertruidenberg (1.344), Haaren (712),
Halderberge (1.362), Heusden (305), Hilvarenbeek (945), Moerdijk (1.320),
Oisterwijk (320), Oosterhout (3.455), Rucphen (1.424), Steenbergen (305),
Tilburg (1.020), Waalwijk (344), Werkendam (1.405), Woensdrecht (1.320)
en Woudrichem (735).
In januari 2007 heeft er een aandelenmarkt plaatsgevonden. In dit kader
hebben de gemeenten Dongen en Roosendaal en de BV Gasterra hun
aandelen verkocht.
De portefeuillehouder nutsbedrijven voorzitter van de klankbordgroep van
aandeelhouders. Daarnaast woont de portefeuillehouder nutsbedrijven als
mede-aandeelhouder de jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders bij.
Onze gemeente is als centrumgemeente de grootste aandeelhouder en had
met ingang van 1 januari 2007 in totaal 2.815 aandelen. Per aandeel werd
jaarlijks €1.475,-- winst uitgekeerd.
In het kader van bovengenoemde aandelenmarkt heeft onze gemeente 640
aandelen voor €4.190,-- per stuk (€ 2.681.600) bijgekocht waarmee het
belang toeneemt tot 3.455 of 16,9%.

De levering van drinkwater van hoge kwaliteit, water op maat en
watergerelateerde producten en diensten.
Vrijwel alle gemeenten in Noord-Brabant.
Mede-aandeelhouder en woont in die hoedanigheid de jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders bij (portefeuillehouder NUTS-bedrijven).
Het aantal aandelen is 77.295 en komt overeen met 2,78%.
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NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Doel:
de BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het
maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening
draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke
voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het
behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands
maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente
kredietwaardigheid (AAA). Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement
voor haar aandeelhouders.
Betrokkenen:
overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting,
gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector).
Bestuurlijke
Betrokkenheid:
de gemeente Oosterhout heeft geen zetel in het bestuur en de raad van
commissarissen van de BNG. De gemeente heeft als aandeelhouder wel
stemrecht in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Financieel belang:
De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van
de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en
een waterschap. Oosterhout bezit in totaal 35.100 aandelen. Ieder jaar
wordt door de bank een dividend uitgekeerd, dat gefixeerd is op 43% van de
netto winst

Samenvattend financieel overzicht:
Verbonden Partij
Gemeenschappelijke regeling Regiobureau Breda
Gemeenschappelijke regeling SES West-Brabant (inclusief Rewin)
Gemeenschappelijke Regeling Milieu & Afval Regio Breda
Gemeenschappelijk regeling Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Arbeid Voor
Allen (WAVA)

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer
Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West
Brabant (GROGZ)
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening
Brabant Midden-West-Noord (RAV)
NV Intergas
NV Brabant Water
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
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Bijdrage 2008
€ 69.790
€ 124.435
€ 52.278
€ 413.475
€ 5.600.000 rijksvergoeding
€ 550.000 gemeentelijke
bijdrage
€ 908.000 bijdrage in tekort
2007, waarvan € 825.000
reeds voorzien.
€ 408.000 verwacht tekort
2008.
€ 710.000
€ 823.664
€ 117.243
Financieel belang
3.455 aandelen
77.295 aandelen
35.100 aandelen

4.7 Grondbeleid
Het grondbeleid vormt geen doel op zich. Het is een instrument om het bestuurlijk gewenste
ruimtelijk beleid te bevorderen en te realiseren. Het grondbeleid geeft niet aan welke ruimtelijke
invulling gewenst is maar op welke manier de door de gemeenteraad gewenste invulling financieel
en economisch verantwoord kan worden gerealiseerd.
In september 2008 heeft de raad de nota Grondbeleid 2008-2012 vastgesteld. De nota is
richtinggevend en dient als algemeen toetsingskader.

Belangrijke punten uit de nota grondbeleid zijn:
 actief grondbeleid, tenzij …: De gemeentelijke doelstellingen en het verhalen van de te maken
kosten kunnen het best gerealiseerd worden via actief grondbeleid;
 Indien de gemeente een faciliterend grondbeleid moet voeren maakt zij gebruik van alle
beschikbare instrumenten om de kosten te verhalen;
 Samenwerking met belangrijke stakeholders in het plangebied;
 Het hanteren van een gebiedsgerichte aanpak resulterend in een structuurvisie die de basis
vormt voor een strategisch verwervingsplan, bestemmingsplan en exploitatieplan;
 De gemeenteraad stelt het college in staat, om op grond van een door de raad vastgestelde
structuurvisie, tot een maximaal bedrag strategische aankopen te doen in het desbetreffende
gebied of elders strategisch gelegen ruilgronden aan te kopen;
 Het hanteren van marktconforme gronduitgifteprijzen;
 De residuele grondquote voor sociale huurwoningen bedraagt minimaal 10 % en maximaal 20%
 Transparantie van het grondbeleid wordt vertaald in duidelijke afspraken over bevoegdheden,
besluitvorming en verantwoordelijkheden.
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening is op 1 juli 2008 inwerking getreden. Onderdeel hiervan is de
Grondexploitatiewet. De Grondexploitatiewet bevat belangrijke wijzigingen op het gebied van
kostenverhaal en de mogelijkheid tot het stellen van eisen aan locatieontwikkelingen.

Financieel beleid
1. Reservebeleid
• Algemene bedrijfsreserve grondexploitatie
Voor het grondbeleid is een genormeerde algemene bedrijfsreserve (ABR) vastgesteld. Deze
reserve dient ter dekking van onvoorzienbare risico’s en als voorziening voor risico’s op
aangekochte gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen. De genormeerde hoogte van deze
algemene bedrijfsreserve bedraagt € 12,5 miljoen. De feitelijke hoogte bedroeg per 31-12-2008
€ 13.048.580.

• Reserve Bovenwijkse voorzieningen (voorheen reserve grote werken grondexploitaties)
Binnen de grondexploitatie is daarnaast een reserve Bovenwijkse voorzieningen opgenomen voor
een totaalbedrag van € 11.480.269 per 31-12-2008
De geraamde investeringen hieruit zijn met name voor infrastructuur structuurvisie Vrachelen.
In 2008 zijn de volgende posten, die al eerder voorzien waren, ten laste van deze reserve gebracht:
Fietspad Markkant Zuid:
€ 92.892
Stoplichten op LMP weg
€ 93.105
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• Voorziening grondexploitatie (voorheen reserve 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.
Op basis van dit beleid is er een voorziening grondexploitatie opgenomen met een stand op 31
december 2008 van € 9,980 miljoen, bestaande uit:
o Voorziening Zwaaikom in totaal € 8 miljoen
o Voorziening St. Josephstraat € 1,5 miljoen
o Voorziening kavel Weststad € 425.000
o Voorziening project Oosteind € 55.000

2. Winstneming
In 2008 zijn de volgende winstnemingen geëffectueerd:
Grondexploitatie
Vlinderbuurt
e
Weststad 3 fase
Buurstede
Molenstraat
Overige gronden
TOTAAL

Winstneming
100.000
4.380.000
185.000
650.000
1.360.000
6.675.000

3. Verwachte exploitatieresultaten
In onderstaande tabel zijn per complex de verwachte exploitatieresultaten weergegeven op basis
van de huidige inzichten, verkoopprognoses van gronden en verwachte kostenramingen. Hierin
zitten natuurlijk aanzienlijke risico’s in, met name risico’s wanneer de resultaten later in de toekomst
gerealiseerd worden.
Complex /
Exploitatieplan

2009-2010

>2011

Toelichting

Industrieterrein De
Wijsterd

660.000

Winstneming afhankelijk van moment feitelijke
verkoop laatste kavels.

Industrieterrein
e
Weststad 3 fase

600.000

Winstneming afhankelijk van moment feitelijke
verkoop kavels

Totaal verwachte
eindwaarde
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1.260.000

0
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4. Overzicht nog te verwachten kosten en opbrengsten per complex
Complex

laatste
act.

nog te
verw.
kosten

nog te
verw.
opbrengsten

Verwacht
resultaat

Toelichting onderbouwing

Veerseweg

maart09

490.000

490.000

0

Kosten met name in 2009,
afronding 2009 na vaststelling
bestemmingsplan

Molenstraat

maart09

30.000

0

0

Betreft de aanleg van WADI

Zwaaikom*

Maart
09

20.068.000

25.322.000

Vlinderbuurt

maart09

4.000.000

4.000.000

0

Weststad 3

maart09

120.000

800.000

600.000

Risico zit in afzet laatste
kavels, beperkte kosten te
verwachten.

Wijsterd

maart09

94.000

798.000

660.000

Risico zit in afzet laatste
kavels.

0

Huidige boekwaarde € 5 miljoen
Door uitspraak Raad van State
is grote vertraging in uitvoering
ontstaan, waardoor rentekosten
zwaar op project gaan drukken.
Inmiddels voor risico’s (ook
verwerving) voorziening
getroffen.
Met name kosten voor woonrijp
maken wijk en groenaanleg.

* berekening is gebaseerd op onteigeningswaarde zoals door deskundigen is bepaald, er is geen
rekening gehouden met eventuele subsidies en een mogelijke stagnatie in afzet , gezien de
gewijzigde marktomstandigheden, is in de onderliggende berekeningen niet opgenomen.
5. Complexen
Voor een toelichting op de complexen wordt verwezen naar het beleidsproduct 45 grondexploitatie.
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4.8 Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV)
 Algemeen
Fysieke vernieuwing van steden is een voorwaarde om de stad, ook op lange termijn, een
aantrekkelijk vestigingsklimaat te kunnen laten zijn voor bewoners uit alle inkomensgroepen, voor
bedrijven en om de stedelijke cultuur in stand te houden. In veel steden zijn wijken waar de
leefbaarheid onder druk staat. De achteruitgang van wijken door het verdwijnen van de sociale
infrastructuur (artsen, winkels, scholen), de eenzijdige woningvoorraad en bevolking met lage
inkomens, toename van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens, lagere arbeidsparticipatie, slechte
(milieu)kwaliteit van de woon- en leefomgeving moet worden gekeerd. Tegelijkertijd dienen de
midden- en hogere inkomens weer aan de stad gebonden te worden. Bewoners verwachten van de
overheid dat daaraan slagvaardig wordt gewerkt. Daarbij moet ook geanticipeerd worden op de
toekomstige behoeften.
Hiervoor is onze gemeente in de periode 2000-2004 als programmagemeente aangewezen, waarbij
de onderdelen ISV algemeen, ISV bodem ISV geluid en ISV sociale pijler te onderscheiden zijn.
 Doelstelling
Onder stedelijke vernieuwing wordt verstaan de op stedelijk gebied gerichte inspanningen die
strekken tot verbetering van de leefbaarheid en veiligheid, bevordering van een duurzame
ontwikkeling en verbetering van de woon- en milieukwaliteit, versterking van de cultuurhistorische
kwaliteit, (versterking economisch draagvlak vervalt binnen de fysieke pijler) bevordering van de
sociale samenhang, verbetering van de bereikbaarheid, verhoging van de kwaliteit van de openbare
ruimte, of anderszins tot structurele kwaliteitsverhoging van dat stedelijk gebied.
Oosterhout is één van de 6 programmagemeenten voor stedelijke vernieuwing in Noord-Brabant.
Deze middelgrote gemeenten ontvangen van de provincie voor een periode van vijf jaar een
meerjarige bijdrage uit het ISV-budget ter ondersteuning van stedelijke vernieuwingsopgaven. ISV is
de afkorting voor Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Programmagemeenten dienen volgens
de wet, net als de grote steden in ons land, een meervoudige, complexe en integrale stedelijke
vernieuwingsopgave te hebben. De provincie treedt voor deze gemeenten op als budgethouder van
rijksgelden. De grote steden in de provincie Noord-Brabant, zoals Breda en Tilburg, ontvangen hun
bijdrage uit het ISV-budget rechtstreeks van het rijk.
 Beleidskader
De (gewijzigde) Wet Stedelijke Vernieuwing, de provinciale Verordening Stedelijke Vernieuwing en
het gemeentelijk Meerjaren Ontwikkelingsprogramma Stedelijke vernieuwing 2005 – 2009.
 Uitwerking tweede ISV periode (2005-2009)
Onze gemeente is na de periode 2000-2004 ook voor de periode 2005-2009 als
programmagemeente aangewezen. Hiertoe is in september 2005 door de raad het Meerjaren
Ontwikkelingsprogramma (MOP) Stedelijke Vernieuwing 2005-2009 vastgesteld dat vervolgens
door de provincie is goedgekeurd.
In 2008 is vervolgens gewerkt aan de hierin opgenomen outputdoelstellingen en dit heeft er toe
geleid dat een deel van de beschikbaar gestelde financiële middelen voor de hierin benoemde
outputdoelstellingen zijn gebruikt.
 De doorlopende werkzaamheden op het gebied van bodem (-verontreinigingen) , die ook in de
voorgaande periode gestaag werden uitgevoerd, zijn volgens planning voortgezet.
 Eind 2006 is ook een activiteitencentrum in Oosterheide geopend, dat als eerste uitvoering van
het project “Oosterheide, wel zo goed wonen” deels met beschikbaar gestelde ISV gelden
mogelijk is gemaakt. Dit project zal de gehele ISV periode doorlopen en financieel beslag leggen
op de middelen. In 2008 is hier ten behoeve van de exploitatie een bedrag van € 40.000,-- aan
ISV gelden bechikbaar gesteld.
Met betrekking tot de verantwoording naar de provincie toe wordt gewezen op het feit dat in het
kader van SISA (single information, single audit) de verantwoording als onderdeel van de
jaarrekening zal worden verwerkt.
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RISICO
In bovengenoemd MOP zijn een aantal (5) verplichte prestatievelden opgenomen te weten:
1. Balans vraag en aanbod woningen
2. Cultuurimpuls
3. Bodemverontreiniging
4. Geluidssanering
5. Intensivering woningbouw
Daarnaast zijn een aantal niet verplichte doestellingen opgenomen.
Inmiddels heeft er in opdracht van de provincie een zgn. midterm review plaatsgevonden teneinde
tussentijds een balans op te maken van de te realiseren doelstellingen.
Voor onze gemeente is op basis daarvan geconcludeerd dat wij een aantal verplichte doelstellingen
niet gaan realiseren. Met name tussen doelstelling en werkelijke aanbod woningen zit een groot
verschil en aan geluidssanering hebben we in de totale periode geen uitvoering kunnen geven.
Dit betekent dat er een groot risico bestaat dat een deel van de reeds ontvangen ISV 2 gelden niet
definitief toegekend zal worden en daarom terugbetaald moet worden.
Met dit risico duidelijk aanwezig zijnde, wordt voor de resterende periode in 2009 (ISV loopt af per
31-12 -2009) een concreet uitvoeringsprogramma opgesteld om in ieder geval aan de overige 3
prestatievelden zoveel mogelijk uitvoering te geven.
Medio 2010 zal de eindverantwoording over deze ISV 2 periode moeten zijn afgerond.
Ook de doorgeschoven prestatie over de ISV 1 periode is tot op heden niet uitgevoerd. In 2009
worden deze gelden wel ingezet in het kader van aanpak beheergebied van het totale plangebied
Slotjes Midden.
Ook voor deze doelstelling zal in 2010 eindverantwoording moeten worden afgelegd.
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5. Jaarrekening (financieel)
5.1

Inleiding

Bij deze jaarrekening is er een striktere scheiding doorgevoerd tussen het meer beleidsmatige deel
( jaarverslag) en het financiële deel. In hoofdstuk 3 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 jaarrekening 2008 geeft samengevat het volgende beeld:
(bedragen * € 1.000)
Exploitatie
Lasten
Baten
Subtotaal programma’s
Storting in reserves
Onttrekking aan reserves
Saldo na reserves

5.2

Rekening
2007

Begroting
2008

Rekening
2008

5.919
8.702
-2.783
929
2.434
-4.288

145.328
141.921
3.407
1.504
4.949
-38

140.116
144.171
-4.055
3.648
6.783
-7.190

voordeel

voordeel

voordeel

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Voorschriften
Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de volgende wettelijke en andere voorschriften in acht
genomen:
 De gemeentewet;
 Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV);
 De door de gemeenteraad vastgestelde financiële verordeningen ex artikel 212, 213, en
213a;
 Het in 2005 door de gemeenteraad vastgestelde normenkader rechtmatigheid voor de
accountantscontrole;
 Het in 2007 door het College van B&W geactualiseerde normenkader rechtmatigheid voor
de accountantscontrole;
 Overige (financiële) afspraken, zoals de vastgestelde Planning & Controlcyclus, de nota
reserves en voorzieningen, de nota investeringen en afschrijvingsbeleid en de nota inkoop
en aanbesteding.
Financieel verslag
Het financieel verslag bevat de balans, de exploitatierekening en de toelichting daarop. De
voorgeschreven overzichten zijn afzonderlijk opgenomen in de bijlagen.

Grondslagen voor waardering
De algemeen gehanteerde grondslagen voor waardering en van resultaatbepaling zijn vanwege een
stelselwijziging in het BBV; daardoor worden de meeste nu onder artikel 44, lid 2 bedoelde
voorzieningen een overlopende post. Dit heeft geleid tot reclassificering van een aantal
voorzieningen naar overlopende passiva in de beginbalans van 2008. Deze wijziging staat toegelicht
bij de toelichting op de balans.
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Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen
tegen nominale waarde.
Activering en waardering van activa

Onderscheid activa met economisch en maatschappelijk nut
In de jaarrekening wordt conform de voorschriften onderscheid gemaakt tussen activa met een
economisch nut en activa met een maatschappelijk nut. Activa met een economisch nut zijn activa
die gelden generen of waar een aspect van verhandelbaarheid inzet. Deze activa moeten worden
geactiveerd. Reserves mogen niet meer in mindering gebracht worden en resultaatafhankelijk
afschrijven is definitief verboden.
Activa met een maatschappelijk nut mogen worden geactiveerd en reserves worden hierop in
mindering gebracht Ook is het hier toegestaan om resultaatgericht af te schrijven. Het betreft hier
bijvoorbeeld investeringen in wegen, water, bruggen, parken etc. Voor deze activa met
maatschappelijk nut (in de openbare ruimte) is de beleidslijn vastgesteld om deze activa netto te
worden en dus de reserves in één keer af te schrijven. Veelal vindt deze afschrijving plaats ten laste
van de vrije reserve.

Algemene waardering
De immateriële- en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of
vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen, subsidies, bijdragen en onttrekkingen aan de
reserves. De afschrijvingen zijn gebaseerd op economische levensduur volgens de lineaire
methode. Op gronden en terreinen wordt niet afgeschreven.
De erfpachtsgronden zijn gewaardeerd tegen historische kostprijs waarvan, ingevolge de algemene
erfpachtsvoorwaarden voor een aantal percelen de grondwaarde is aangepast.

Financiële vaste activa
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De activa Besluit Woninggebonden
subsidies zijn gewaardeerd tegen de annuïteiten . De leningen u/g en de overige vorderingen zijn
gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening is gehouden met vermoedelijke
oninbaarheid.
Bijdragen, die verstrekt worden aan derden ten behoeve van een investering vallen onder financiële
vaste activa. Deze bijdragen mogen alleen geactiveerd worden als voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:
•
Er moet sprake zijn van een investering door derden;
•
Deze investering draagt bij aan de publieke taak;
•
Deze derde heeft zich verplicht te investeren op een wijze die beoogd wordt door de
gemeente;
•
De gemeente kan de bijdrage of het actief terugvorderen indien de derde in gebreke blijft.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs.
Onderhanden werk grondexploitatie
De nog niet in bouwexploitatie genomen gronden, te weten de verspreide percelen en gronden (nog)
zonder kostprijsberekening, zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs vermeerderd met de
bijgeschreven rente en exploitatiekosten. De in bouwexploitatie genomen gronden zijn opgenomen
tegen historische kostprijs verminderd met de opbrengsten wegens grondverkopen, bijdragen en
subsidies. In de specificaties van de bouwgrondexploitatie zijn de opbrengsten opgenomen tegen de
te verwachten uitgifteprijzen, terwijl de nog uit te geven bedragen zijn ontleend aan de exploitatieoverzichten c.q. tussencalculaties.
Winst wordt binnen een grondexploitatie opgenomen als deze daadwerkelijk is gerealiseerd
(realisatieprincipe). Gedeeltelijke winstneming wordt toegepast als het geïnvesteerde vermogen is
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omgeslagen in een ‘tegoed’ (negatieve boekwaarde). Van dat ‘tegoed’ worden alle nog te maken
kosten afgetrokken. Als er een voordeel resteert wordt dat bestempeld als winst.
Vorderingen
De vorderingen worden in de jaarrekening 2008 gewaardeerd tegen de nominale waarde,
verminderd met een voorziening voor oninbaarheid.
Langlopende schulden
De langlopende schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Het gedeelte van de
langlopende schulden met een looptijd korter dan een jaar wordt onder de kortlopende schulden
verantwoord. De schulden aan particulieren en woningbouwverenigingen inzake Besluit
Woninggebonden subsidies wordt gewaardeerd tegen annuitaire waarde.
Reserves en voorzieningen
Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is strikt toegepast. Wanneer de raad de
bestemming van gelden kan veranderen is er sprake van een reserve. Wanneer de bestemming van
deze gelden niet meer door de raad kan worden veranderd is er sprake van een voorziening.
Hierbij is er sprake van “gebondenheid”, hetgeen betekent dat middelen moeten worden
teruggegeven om het moment dat ze niet worden uitgegeven aan een specifiek doel waarvoor ze
geheven zijn.

Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat is bepaald overeenkomstig algemene verslaggevingsvoorschriften en de hieronder
opgenomen specifieke uitgangspunten. Daarnaast is een aantal posten overeenkomstig
besluitvorming aan de (bestemmings)reserves onttrokken c.q. toegevoegd.
Baten en lasten
De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht het
moment waarop de gelden worden ontvangen c.q. betaald.
Afschrijvingen
De investeringen worden lineair afgeschreven waarbij voor de rente de rekenrente is gehanteerd.
Hierop is wat afschrijvingsmethodiek betreft een uitzondering gemaakt voor de investeringen ten
behoeve van de composteerinrichting. Hier wordt annuïtair op afgeschreven. Ten aanzien van de
rentetoerekening zijn meerdere uitzonderingen gemaakt.
In de nota investeringen en afschrijvingsbeleid is vastgesteld dat in het algemeen wordt gestart met
het afschrijven van activa wanneer daadwerkelijk gebruik kan worden gemaakt van het nut van het
actief. In de praktijk is dit moment vaak moeilijk te bepalen. Vandaar dat, uit praktisch oogpunt, dit
moment bepaald wordt op basis van de voortgang van het reeds uitgegeven krediet. Wanneer het
krediet voor 80% is uitgegeven vinden de eerste afschrijvingen plaats.
De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur of nuttigheidsduur. Op basis
van de nota investeringen en afschrijvingsbeleid zijn de volgende afschrijvingstermijnen gehanteerd:
 Immateriële vaste activa: 5 jaar
 Automatisering: 5 jaar
 Gebouwen nieuwbouw: 40 jaar;
 Openbaar groen: 15 jaar
 Openbare verlichting (aanleg): 25 jaar
 Riolering (aanleg en vervanging): 40 jaar
 Wegen: 25 jaar
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Resultaatbestemming
Het voordelig rekeningresultaat van de rekening van baten en lasten is afzonderlijk in de balans
onder het eigen vermogen verantwoord. Bij vaststelling van de jaarrekening zal de gemeenteraad
een nadere bestemming geven aan het rekeningsaldo. In de loop van 2009 is het rekeningresultaat
van 2008 bestemd.
Om transparant te laten zien hoe reserves worden gevormd of worden benut, lopen alle mutaties in
de reserves via een apart product “980 mutaties in de reserves” lopen. Hierdoor is er op één product
inzicht in alle mutaties.

5.3

Rekeningresultaat

De programma’s in de jaarrekening 2008 komen overeen met de programma’s uit het
Meerjarenbeleidsplan 2006-2010 en de begroting 2008.
Onderstaand is een overzicht gegeven van de totale lasten en baten van de programma’s voor de
jaarrekening 2008 in vergelijking met de begroting 2008 en de jaarrekening 2007.

Programma
Bestuur/ Gemeenteraad

Bestuur/ College & Dienstverlening

Woonomgeving

Rekening
2008

Begroting
2008

Rekening
2007

Lasten

1.029

995

936

Baten
Saldo

0
1.029

0
995

0
936

Lasten
Baten
Saldo

4.297
962
3.335

3.788
871
2.917

4.090
960
3.130

Lasten

11.259

11.039

12.745

Baten
Saldo

265
10.994

214
10.825

194
12.551

Veilig

Lasten
Baten
Saldo

3.651
202
3.449

3.031
109
2.922

3.267
198
3.069

Verkeer & Mobiliteit

Lasten

2.697

2.909

2.151

Baten
Saldo

1.922
775

1.415
1.494

1.821
330

Natuur, Milieu & Afval

Lasten
Baten
Saldo

13.074
12.807
267

13.203
12.858
345

12.165
12.072
93

Bouwen en Wonen

Lasten

13.358

24.434

15.381

Baten
Saldo

19.953
-6.595

22.920
1.514

16.450
-1.069

Werk & Inkomen

Lasten
Baten
Saldo

28.298
19.625
8.673

26.657
19.116
7.541

27.119
13.525
13.594

Programmering van de Stad

Lasten

6.344

6.110

5.874

Baten
Saldo

1.634
4.710

1.592
4.518

1.641
4.233

Lasten
Baten
Saldo

7.438
1.334
6.104

7.262
990
6.272

6.654
1.371
5.283

Onderwijs, Jeugd & Voorschool
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Programma
Maatschappelijke Zorg

Rekening
2008

Begroting
2008

Rekening
2007

Lasten

14.308

14.122

13.252

Baten
Saldo

2.835
11.473

2.517
11.605

2.585
10.667

Sport

Lasten
Baten
Saldo

5.081
1.377
3.704

5.005
1.504
3.501

4.290
1.254
3.036

Productondersteuning

Lasten

22.693

20.260

18.586

Baten
Saldo

20.955
1.738

18.381
1.879

16.876
1.710

Algemene dekkingsmiddelen

Lasten
Baten
Saldo

5.628
60.249
-54.621

6.101
59.434
-53.333

4.315
56.550
-52.235

Centrum+

Lasten

166

180

211

Baten
Saldo

0
166

0
180

0
211

Jong

Lasten
Baten
Saldo

181
10
171

178
0
178

78
0
78

Samenleving

Lasten

34

54

0

Baten
Saldo

0
34

0
54

0
0

Lasten
Baten
Saldo

139.536
144.130
-4.594

145.328
141.921
3.407

131.114
125.497
5.617

Subtotaal programma's

Mutaties in reserves

Totaal resultaat

Lasten

3.648

1.504

2.033

Baten
Saldo

6.901
-3.253

4.949
-3.445

12.043
-10.010

143.184
151.031

146.832
146.870

133.147
137.540

-7.847

-38

-4.393

Lasten
Baten
Saldo
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5.4

Analyse op hoofdlijnen

In onderstaande tabel is een samenvattend overzicht gegeven van het resultaat. Voor de
vergelijkbaarheid zijn tevens de afwijkingen weergegeven, zoals deze bij de tweede
concernrapportage 2008 bekend waren.

Programma’s

belangrijke afwijkingen

Bestuur/ Gemeenteraad
Bestuur/ College en dienstverlening
Woonomgeving
Veilig
Verkeer en mobiliteit
Natuur, milieu en afval
Bouwen en wonen
Werk en inkomen
Programmering van de stad
Onderwijs, jeugd en voorschool
Maatschappelijke zorg
Sport
Productondersteuning
Algemene dekkingsmiddelen
Bijzonder programma Centrum +
Bijzonder programma Jong
Bijzonder programma Samenleving
Personele kosten
Doorberekende personele kosten
Kapitaallasten
Totaal exploitatie
Begrotingssaldo
Totaal resultaat exploitatie

jaarrekening
2008
22
-15
254
172
-342
55
-6.822
-78
221
220
-533
344
1.403
-1.429
-49
0
-22
540
365
-1.903
-7.597
-38
-7.635

voor-/
2e rapportage
nadeel
nadeel
14
voordeel
-13
nadeel
386
nadeel
190
voordeel
-360
nadeel
11
voordeel
-5.985
voordeel
-194
nadeel
205
nadeel
163
voordeel
-140
nadeel
60
nadeel
237
voordeel
-1.116
nadeel
0
neutraal
0
voordeel
0
nadeel
664
nadeel
0
voordeel
-1.400
-7.278
voordeel
-67
voordeel
-7.345

Bovenstaande afwijkingen zijn een optelling van de grootste en/of meest opvallende afwijkingen per
programma. Hiermee wordt € 7,6 miljoen verklaard. Dit sluit nagenoeg aan op het rekeningresultaat.
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5.4.1 Programma budgetten (afwijkingen)
De volgende afwijkingen deden er zich voor in 2008 binnen de programma’s:

Programma 1: Bestuur/gemeenteraad
Nr.

Omschrijving

Bestuur/ Gemeenteraad
1 Hogere kosten raads- en fractieondersteuning
2 Hogere vergoeding raadsleden
3 Lagere kosten Rekenkamer

jaarrekening
2008

Voor-/
nadeel

20
15
-13

nadeel
nadeel
voordeel

Toelichting:
1. Hogere kosten raads- en fractieondersteuning: € 20.000. Deze kosten zijn met name hoger door
de niet begrote uitgaven voor het proces van de benoeming van de nieuwe burgemeester.
2. Hogere vergoeding raadsleden: € 15.000. De werkelijke vergoedingen van de raadsleden zijn
inclusief de CAO verhoging die is vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse zaken. De
raming is de afgelopen jaren ongewijzigd gebleven.
3. Lagere kosten rekenkamer: € 13.000. Door schaalvoordeel via de regionale samenwerking zijn
de kosten lager dan begroot.

Programma 2: Bestuur/College/Frontoffice

Nr.

Omschrijving

Bestuur/ College en dienstverlening
1 Hogere kosten college
2 Hogere kosten modernisering GBA
3 Hogere inkomsten rijbewijzen
4 Kosten uitvoering programma Dienstverlening STERK

jaarrekening
2008

Voor-/
nadeel

40
24
-79
-

nadeel
nadeel
voordeel
neutraal

Toelichting:
1. Hogere kosten college: € 40.000. De kosten voor het college zijn hoger door extra activiteiten
zoals de bijeenkomsten georganiseerd met de Marokkaanse gemeenschap, de wisselingen in
het college en het afscheid van de burgemeester. Daarnaast zijn de inkomsten in het kader van
het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen van Intergas vervallen.
2. Hogere kosten (modernisering) GBA: € 24.000. Binnen het GBA heeft er extra inhuur
plaatsgevonden voor de modernisering van het GBA. Daarnaast is er sprake van een daling van
het aantal uitgegeven uitreksels (minder inkomsten € 15.000).
3. Hogere inkomsten rijbewijzen: € 79.000. In 2008 zijn er 2.600 meer rijbewijzen verstrekt dan
verwacht. Dit vanwege de invoering van het bromfietsrijbewijs. Per saldo leidt dit tot een extra
inkomst van € 79.000.
4. Kosten uitvoering programma Dienstverlening STERK. Voor de uitvoering van het programma
STERK gericht op de verbetering van de dienstverlening is voor een bedrag van € 87.000 aan
kosten gemaakt. Dit bedrag is ten laste van de reserve gebracht, die bij de resultaatbestemming
over het jaar 2007 beschikbaar is gesteld.
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Programma 3: Woonomgeving
Nr.

Omschrijving

Woonomgeving
1 Lagere kosten buurtbeheer en IBOR
2 Hogere kosten groenonderhoud
3 Lagere kosten onderhoud wegen
4 Hogere kosten openbare verlichting
5 Speelvoorzieningen: overschot 214.000 euro is gereserveerd

jaarrekening
2008

Voor-/
nadeel

-72
434
-208
100
-

voordeel
nadeel
voordeel
nadeel
neutraal

Toelichting:
1. Lagere kosten buurtbeheer en IBOR: € 72.000. De kosten voor buurtbeheer zijn lager door met
name vertraging in de uitvoering van projecten door langere voorbereidingstijd. Daarnaast zijn
de kosten voor het opstellen van Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) lager door
vertraging in de uitvoering.
2. Hogere kosten groenonderhoud: € 434.000. Deze hogere kosten worden met name veroorzaakt
door:
 Het succes van het bomenproject “Jij maakt de Stad groen”: € 146.000;
 Extra gelden voor onderhoud recreatieve fietspaden door extra niet voorziene kosten
reconstructie fietspad Dongeroute: € 90.000;
 Hogere kosten voor de uitvoering van het hondenpoepbeleid: € 108.000
 Uit het budget is € 60.000 ingezet voort de herinrichting van de Larenbuurt (onderdeel
groen);
 Hogere kosten voor onderhoud van bomen (met name extra snoei voor bijvoorbeeld
Vlinderbuurt, Duigendreef, Burg. Elkhuizenlaan en de Schelp): € 35.000.
3. Lagere kosten onderhoud wegen: € 208.000. De kosten voor onderhoud wegen zijn lager dan
begroot wat met name wordt veroorzaakt door:
 Minder groot onderhoud wegen: door andere opzet van het jaarplan openbare ruimte is een
deel onbenut gebleven: € 170.000.
 Lagere kosten voor onderhoud civieltechnische kunstwerken (€ 31.000). Vanaf 2008 is
hiervoor een bouwvergunning nodig, hetgeen voor de uitvoering vertragend heeft gewerkt.
4. Hogere kosten openbare verlichting: € 100.000. De kosten zijn € 170.000 hoger door een piek in
2008 in verband met het groepsgewijs vervangen van de openbare verlichting. Daarnaast is er
een sterke stijging van de diensten door derden in het kader van beheergegevens openbare
verlichting en elektrotechnische ondersteuning. Hiertegenover staat dat door het plaatsen van
betere en zuinigere apparatuur de kosten voor elektra € 170.000 lager zijn dan begroot. Dit
wordt deels verlaagd door een eindafrekening over 2007 van € 100.000.
5. Speelvoorzieningen: in 2008 is de spreidingskaart voor de speelvoorzieningen vastgesteld. De
daadwerkelijke uitvoering schuift door naar 2009. Dit betekent een voordeel ten opzichte van de
begroting van € 214.000. Conform het raadsbesluit is dit overschot gereserveerd in een daartoe
gevormde reserve.
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Programma 4: Veilig
Nr.

Omschrijving

Veilig
1 Lagere kosten brandweer
2 Hogere kosten handhaving openbare orde en veiligheid
3 Diverse hogere kosten O&V

jaarrekening
2008

Voor-/
nadeel

-52
183
41

voordeel
nadeel
nadeel

Toelichting:
1. Lagere kosten brandweer: € 52.000. Per saldo zijn de kosten voor de brandweer lager dan
begroot doordat er meer leges zijn ontvangen door het later in werking treden van het
gebruiksbesluit.
2. Hogere kosten handhaving openbare orde en veiligheid: € 183.000. Door de extra aandacht
voor handhaving, gecombineerd met langdurig zieken, is er in 2008 sprake geweest van een
grote inzet van extern personeel. Deze intensivering van de handhaving heeft geleid tot een
grote toename van het aantal uitgeschreven naheffingen. Deze extra inkomsten komen terug
binnen het programma Verkeer & Mobiliteit.
3. Diverse hogere kosten O&V: € 41.000. Opvallende posten hierbinnen zijn de inhuur van een
mobiel camerasysteem tijdens carnaval (€ 10.000), huisvesting van handhavers bij Merites
(€ 5.000), juridische ondersteuning (€ 8.000), minder legesinkomsten vergunningen (€ 14.000).

Programma 5: Verkeer en Mobiliteit
Nr.

Omschrijving

Verkeer en mobiliteit
1 Hogere inkomsten vergunningparkeren
2 Hogere parkeeropbrengsten betaald parkeren
3 Hogere (netto) inkomsten parkeercontrole
4 Hogere kosten verkeersmaatregelen

jaarrekening
2008

Voor-/
nadeel

-19
-213
-142
32

voordeel
voordeel
voordeel
nadeel

Toelichting:
1. Hogere inkomsten vergunningparkeren: € 19.000. Door de striktere regels van het
vergunningenbeleid, betere controle op de uitgifte en de toename van de handhaving op straat
is de opbrengst hoger dan verwacht.
2. Hogere parkeeropbrengsten betaald parkeren: € 213.000. Door weinig uitval van
parkeerterreinen en weinig uitval van parkeermeters, gecombineerd met de toename van de
handhaving, stijgen de inkomsten.
3. Hogere (netto) inkomsten parkeercontrole: € 142.000. De netto/inkomsten uit handhaving
stijgen. Dit wordt veroorzaakt door:
 Hogere inkomsten uit parkeernaheffingen: € 271.000;
 Extra kosten voor de inhuur van handhavers: € 89.000
 Extra kosten voor de aanschaf van extra handterminals, inclusief de bijdrage voor
gebruikerskosten: € 40.000.
4. Hogere kosten verkeersmaatregelen: € 32.000. Deze hogere kosten worden veroorzaakt door:
 Extra kosten voor kleine verkeersmaatregelen door de uitvoering van projecten hekwerk
lang burgemeester Slotlaan, vrachtwagenportaal Hoofseweg en verkeersplateau
Dommelbergen (€ 49.000);
 Hogere kosten voor het palenplan door schade en extra onderhoudskosten (€ 22.000);
Tegenover deze nadelen zijn de kosten voor verkeersveiligheidsacties afgenomen met € 39.000
doordat het aantal verkeersbrigadiers is afgenomen en de mensgerichte maatregelen die VVN
in opdracht van de gemeente uitvoert goedkoper zijn uitgevallen dan begroot.
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Programma 6: Natuur, Milieu en Afval
Nr.

Omschrijving

Natuur, milieu en afval
Composteerinrichting
1 Hogere kosten composteren
2 Hogere inkomsten composteren
Milieu
3 Bijdrage provinciale bodemsanering
4 Geluidscherm spoor in Dorst
5 Hogere kosten milieuvoorlichting

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Afvalverwijdering (100% kostendekkendheid)
Hogere inkomsten afvalstoffenheffing
Lagere kosten inzameling algemeen en voordeel btw
Extra inhuur personeel
Lagere stortkosten
Hogere inkomsten afvalverwijdering
Dekking via heffingen (voorziening)
Riolering
Lagere kosten beheer riolering
Hogere kosten onderhoud pompen en gemalen
Lagere kosten verontreinigingsheffing
Lagere kosten reiniging riolering
Hogere inkomsten rioolheffing
Dekking via heffingen (voorziening)

jaarrekening
2008

Voor-/
nadeel

105
-96

nadeel
voordeel

26
20

nadeel
neutraal
nadeel

-8
-369
215
-147
-154
463

voordeel
voordeel
nadeel
voordeel
voordeel
nadeel

-40
44
-44
-20
-139
199

voordeel
nadeel
voordeel
voordeel
voordeel
nadeel

Toelichting:
1. Hogere kosten composteren: € 105.000. De kosten voor de composteerinrichting zijn € 105.000
hoger dan gepland. De voornaamste oorzaken hiervan zijn:
 Kosten voor juridisch advies;
 Onderzoek werkwijze composteerinrichting;
 Aanbrengen keerwanden, onderhoud wegdek en poort;
 Vervanging en onderhoud productiemiddelen;
 Hogere kosten voor verkleinen/ zeven en omzetten in verband met toegenomen
hoeveelheden.
2. Hogere inkomsten composteren: € 96.000. De inkomsten van de gemeente Moerdijk voor
transport en verwerking van het groenafval zijn € 54.000 hoger. Daarnaast zijn de inkomsten
€ 42.000 hoger door de doorberekening van de eigen groenafval naar de interne producten
waterhuishouding, groen en afvalverwijdering.
3. Bijdrage provinciale bodemsanering: € 26.000. De kosten zijn hoger door een wettelijke
verplichte gemeentelijke bijdrage aan de provincie Noord-Brabant voor de uitgevoerde
bodemsanering op het terrein van Intercapal.
4. Geluidscherm spoor in Dorst. Er zijn voor € 54.000 kosten gemaakt voor het voorbereiden van
de aanleg van een geluidsscherm langs het spoor in Dorst. Hiervoor is subsidie ontvangen
vanuit het ministerie van VROM.
5. Hogere kosten milieuvoorlichting: € 20.000. In het kader van de voorlichting zijn de films : Meet
the truth” en “an inconveniënt truth” vertoond als er is een zogenaamd stadsgesprek
georganiseerd.
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6/ 11 Afvalverwijdering (100% kostendekkendheid)
Alle kosten en opbrengsten van het product afvalverwijdering zijn in principe met elkaar in
evenwicht, aangezien uitgegaan wordt van een 100% kostendekkendheid. Onderstaand zijn de
belangrijkste voor- en nadelen weergegeven (exclusief toerekende apparaatskosten).
Toelichting op de afwijkingen:
6. Hogere inkomsten afvalstoffenheffing: € 8.000.
7. Lagere kosten inzameling algemeen: € 154.000. Deze algemene kosten bestaan o.a. uit kosten
voor communicatie, voorlichting, containerservice en areaaluitbreiding.
8. Extra inhuur personeel: € 215.000. Door langdurig ziekteverzuim is structureel ingehuurd om
inzameling mogelijk te maken.
9. Lagere stortkosten: € 147.000. Binnen de milieustraat is er een voordeel van € 209.000 door
sterk verminderd aanbod van klein chemisch afval, tapijten, grond, hout en puin. Hiertegenover
staat een nadeel van € 62.000 doorgestegen stortkosten voor snoeihout en restafval.
10. Hogere inkomsten afvalverwijdering: € 154.000. De inkomsten zijn hoger door:
 Meer contracten voor (ondergrondse) containers: € 46.000;
 Nieuw contract voor glas: € 56.000 voordeel;
 Hogere opbrengst bij de milieustraat voor textiel en metaal: € 52.000.

12/ 17 Riolering
Alle kosten en opbrengsten van het product afvalverwijdering zijn in principe met elkaar in
evenwicht, aangezien uitgegaan wordt van een 100% kostendekkendheid. Onderstaand zijn de
belangrijkste voor- en nadelen weergegeven (exclusief toerekende apparaatskosten en
kapitaallasten).
Toelichting op de afwijkingen:
12. Lagere kosten beheer riolering: € 40.000. De werkzaamheden in het kader van de
rioolgegevens zijn integraal uitgevoerd binnen het onderzoek van de OAS studie. Daarnaast zijn
er geen werkzaamheden geweest die van invloed waren op de monitoring van de
centraalbesturing van de rioolgemalen.
13. Hogere kosten onderhoud pompen en gemalen: € 44.000. Door de hogere kosten voor
elektriciteit zijn deze extra kosten ontstaan.
14. Lagere kosten verontreinigingsheffing: € 44.000. Bij extreme of langdurige regenval wordt, als er
geen waterberging binnen het riool meer is, het meerdere overgestort in het Wilhelminakanaal.
Over deze hoeveelheden moet verontreinigingsheffing betaald worden. Deze heffing valt
voordeliger uit, ook door ene positieve eindafrekening van € 21.000 over 2006.
15. Lagere kosten reiniging riolering: € 20.000. Er heeft minder reiniging van de riolering
plaatsgevonden.
16. Hogere inkomsten rioolheffing: € 139.000.
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Programma 7: Bouwen & Wonen

Nr.

Omschrijving

Bouwen en wonen
1 Winstnemingen grondexploitaties
2 Storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen
3 Hogere kosten (digitalisering) bestemmingsplannen
4 Plankosten Bayens Locatie
5 Kosten en opbrengsten in hetkader van ISV voorziening
6 Kosten planschades
7 Lagere huuropbrengsten gronden
8 Inhuur personeel voor invoering omgevingsvergunnig
9 Hogere legesinkomsten uit bouwvergunningen
10 Kosten archeologie

jaarrekening
2008

Voor-/
nadeel

-6.675
47
11
25
-230
-

voordeel
neutraal
nadeel
nadeel
neutraal
neutraal
nadeel
neutraal
voordeel
neutraal

Toelichting:
1. Winstnemingen grondexploitaties: € 6.675.000. Voor een toelichting omtrent de
grondexploitaties wordt verwezen naar hoofdstuk 5, paragraaf 5.
2. Storting in de reserve bovenwijkse voorzieningen: € 1.463.000. Op basis van het vastgestelde
beleid wordt in principe per uitgegeven vierkante meter grond € 10 gestort in de reserve
bovenwijkse voorzieningen. De stortingen hebben plaatsgevonden vanuit de grondexploitaties
e
Molenstraat, Vlinderbuurt en Weststad 3 fase.
3. Hogere kosten (digitalisering) bestemmingsplannen: € 47.000. Door de wettelijke verplichting
van digitalisering en actualisatie van bestemmingsplannen zijn er meer plannen uitgevoerd dan
was voorzien en met name ook de langere doorlooptijd dan gepland zorgt voor meer kosten.
Tevens heeft dit geleid tot meer publicatiekosten. Het opstellen van het bestemmingsplan
Leijsenakkers was bewerkelijker dan voorzien ( extra kosten € 19.000).
4. Plankosten Bayens Locatie: € 11.000. Voor de herontwikkeling van de zogenaamde Bayens
locatie zijn stedenbouwkundige kaders vastgesteld.
5. Kosten en opbrengsten in het kader van ISV voorziening: neutraal.
 Totaal ontvangen van de provincie voor de ISV 2 periode € 289.000. Dit bedrag is gestort in
de voorziening ISV. Vanuit deze ISV gelden s in 2008 uitgegeven:
a. Kosten voor bodem, met name historisch onderzoek en onderzoek spoedlocaties
(€ 166.000);
b. Kosten voor (tijdelijk) personeel voor programma onderdeel bodem uit ISV
programma (€ 32.000).
6. Kosten planschades: neutraal. Betaalde planschades (€ 78.000) zijn verhaald op de
projectontwikkelaar.
7. Lagere huuropbrengsten gronden: € 25.000. Vanaf 2008 zou als ombuiging extra huurinkomsten
gegenereerd worden door meer marktconforme huren te berekenen. Dit is nog niet
geëffectueerd in 2008.
8. Inhuur personeel voor invoering omgevingsvergunning. Voor de invoering van
omgevingsvergunning is extra personeel ingehuurd (€ 12.000) hetgeen ten laste is gebracht van
de reserve, conform raadsbesluit bij de saldobestemming van het resultaat over 2007.
9. Hogere legesinkomsten uit bouwvergunningen: € 230.000. Door enkele grote bouwaanvragen
zijn de inkomsten hoger. Ruim 20 vergunningen hadden een legesopbrengst boven € 10.000
(met name bedrijfspanden), waarbij zelfs twee vergunningen een opbrengst genereerden van
boven € 100.000.
10. Kosten archeologie: neutraal. De extra kosten van € 90.000 in 2008 zijn ten laste van de
grondexploitaties gebracht.
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Programma 8: Werk en Inkomen
Nr.

Omschrijving

Werk en inkomen
Werkgelegenheid
1 Lagere kosten Wet basis Kinderopvang
2 Extra kosten WAVA 2006 en 2007
3 Lagere kosten kosten WSW over 2007
4 Kosten werkdeel
Sociale Zekerheid:
5 Lagere accountantskosten
6 Lagere kosten programmatisch handhaven
7 Voordeel binnen inkomensdeel Wet Werk & Bijstand
8 Lagere kosten uitvoering IOAZ en IOAW
9 Lagere kosten uitvoering BBZ
Minimabeleid
10 Lagere kosten bijzondere bijstand/ minimaregelingen
11 Lagere kosten Oosterhoutpas
12 Hogere kosten collectieve verzekeringen
uitkeringsgerechtigden en minima
13 Lagere kosten project Armoede
14 Lagere kosten voor regeling Chronisch zieken en
gehandicapten
15 Hogere kosten kwijtscheldingen
16 Hogere kosten voor schuldhulpverlening en de WSNP
verklaringen
Nutsvoorzieningen en overige posten
14 Hogere dividendopbrengsten Intergas
15 Cofinanciering voor masterplan Havens Midden Brabant
16 Extra bijdrage aan REWIN

jaarrekening
2008

Voor-/
nadeel

-39
115
-105
122

voordeel
nadeel
voordeel
nadeel

-25
-25
-319
-48
-24

voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
voordeel

-42
-45
32

voordeel
voordeel
nadeel

-48
-36

voordeel
voordeel

233
189

nadeel
nadeel

-68
25
30

voordeel
nadeel
nadeel

Toelichting:
1. Lagere kosten Wet basis Kinderopvang: € 39.000. De uitgaven zijn tot nu toe achtergebleven bij
de middelen die destijds via het gemeentefonds zijn ontvangen. Hierin is echter wel een
stijgende lijn te zien.
2. Extra kosten WAVA over 2006 en 2007: € 115.000. In 2008 hebben eindafrekeningen
plaatsgevonden over de jaren 2006 en 2007. Dit heeft na verrekening van de hiervoor gevormde
voorziening geleid tot een betaling over 2006 van € 20.000 en over 2007 € 95.000.
3. Lagere kosten WSW: € 105.000.
 In 2008 is een hogere WSW bijdrage ontvangen als gevolg van de ontwikkeling van de
arbeidskosten. Daarnaast heeft het Rijk een bonus voor begeleid werken toegekend. Totaal
extra inkomst € 160.000.
 In de begroting 2008 waren nog kapitaallasten opgenomen voor de achtergestelde
geldlening aan de WAVA. Deze geldlening is echter kwijtgescholden. Voordeel € 65.000.
 De kosten voor de WAVA zijn naar verwachting € 228.000 nadeliger dan begroot. Vanuit
andere WSW bedrijven wordt echter een voordeel verwacht van € 108.000.
4. Kosten werkdeel: € 122.000. De kosten binnen het werkdeel WWB wordt verrekend met het Rijk
op basis van het kasstelsel. In 2008 zijn er circa € 3,3 miljoen aan uitgaven gedaan en is € 2,6
miljoen aan rijksbudget ontvangen en € 0,5 miljoen aan ESF subsidie. Per saldo is € 0,2 miljoen
onttrokken uit de voorziening.
5. Lagere accountantskosten: € 25.000. Door de invoering van SiSa worden de specifieke regeling
door de accountant beoordeeld via de jaarrekening en niet meer via een aparte verklaring. Dit
betekent een voordeel van € 25.000.
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6. Lagere kosten programmatisch handhaven: € 25.000. In 2008 is vanuit het gemeentefonds dit
bedrag toegekend. Het beleid is geformuleerd vanaf 2009. vandaar nog een voordeel in 2008.
7. Voordeel binnen inkomensdeel Wet Werk & Bijstand: € 319.000. Binnen het inkomensdeel van
de WWB is er voor 2008 sprake van een voordeel. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt
door:
 WWB jonger dan 65 jaar: door een daling van het aantal uitkeringen (1-1-2008 559, 31-122008 535) zijn de uitgaven € 840.000 lager dan begroot. Ook het Rijk had rekening
gehouden met een daling waardoor de rijksbijdrage met € 489.000 neerwaarts is bijgesteld.
 WWB ouder dan 65 jaar: binnen deze groep is er sprake van een groei van het aantal
uitkeringen, zodat hier per saldo sprake is van een nadeel van € 32.000.
8. Lagere kosten uitvoering IOAZ en IOAW: € 48.000. Door een extra bijdrage over 2007 is er
binnen de IOAZ sprake van een voordeel van € 10.000. Binnen de IOAW is er sprake van een
voordeel van € 38.000 door een afname van het aantal personen, dat deze uitkering ontvangt.
9. Lagere kosten uitvoering BBZ: € 24.000. De uitgaven van de BBZ fluctueren jaarlijks sterk. In
2008 waren de uitgaven aanmerkelijk lager dan begroot.
10. Lagere kosten bijzondere bijstand/ minimaregelingen: € 42.000. De aanvragen voor bijzondere
bijstand zijn lager dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het aantal
nieuwkomers. Hierdoor wordt er weinig beroep gedaan op met name inrichtingskosten voor
woningen. Daarnaast is ook het effect van Workfirst zichtbaar, waardoor het aantal
verstrekkingen bijzondere bijstand aan personen jonger dan 23 jaar minder is.
11. Lagere kosten Oosterhoutpas: € 45.000. De Oosterhoutpas is in 2008 niet ingevoerd. Er zijn in
2008 alleen initiële kosten gemaakt.
12. Hogere kosten collectieve verzekeringen uitkeringsgerechtigden en minima: € 32.000. Voor
deze doelgroep sluit de gemeente jaarlijks een collectieve verzekering af. Er is in 2008 minder
gebruik gemaakt van deze regeling dan geraamd (raming 1000, werkelijk 877). Daarnaast heeft
er in 2008 een nabetaling plaatsgevonden over 2007 ter hoogte van € 30.000.
13. Lagere kosten project Armoede: € 48.000. In 2008 is € 88.000 ontvangen om kinderen uit
minimagezinnen maatschappelijk te laten participeren. Hiervan is in 2008 € 40.000 besteed voor
de pilot combinatiefunctionarissen, vanwege de aansluiting met de doelstelling om kinderen deel
te laten nemen aan sport, cultuur en andere activiteiten. Voor het restant is in 2008 geen nieuw
beleid geformuleerd.
14. Lagere kosten voor regeling Chronisch zieken en gehandicapten: € 36.000. De kosten zijn lager
door een daling van het aantal aanvragen (453 in 2008 ten opzichte van 477 in 2007).
15. Hogere kosten kwijtscheldingen: € 233.000. De kosten voor kwijtschelding zijn hoger dan
begroot. Totaal is er voor € 172.396 aan kwijtschelding afvalstoffenheffing verleend, voor
€ 106.788 aan rioolheffing en voor € 4.369 aan hondenbelasting.
16. Hogere kosten voor schuldhulpverlening en de WSNP verklaringen: € 189.000. Oorzaak is een
stijging van het aantal trajecten. In 2007 was er sprake van 159 trajecten schuldhulpverlening, in
2008 waren dit er 212.
17. Hogere dividendopbrengsten Intergas: € 68.000. Het ontvangen dividend is (nog) hoger doordat
er na een raadsbesluit 640 extra aandelen zijn gekocht.
18. Cofinanciering voor masterplan Havens Midden Brabant: € 25.000. Betreft een bijdrage aan het
REAP.
19. Extra bijdrage aan REWIN: € 30.000. Betreft een eenmalige uitgaaf aan het REWIN om meer
slagkracht in het kader van de samenwerking te krijgen.
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Programma 9: Programmering van de stad

Nr.

Omschrijving

Programmering van de stad
1 Lagere kosten huisvesting gebouw bibliotheek
2 Lagere kosten Outflow
3 Hogere kosten theater de Bussel
4 Hogere kosten viering 200 jaar stadsrechten 2008
5 Garantiesubsidie voor schaatsbaan op de Heuvel
6 Extra kosten kermis

jaarrekening
2008

Voor-/
nadeel

-49
-38
233
28
29
18

Voordeel
Voordeel
nadeel
nadeel
nadeel
nadeel

Toelichting:

1. Lagere kosten huisvesting gebouw bibliotheek: € 49.000. De kosten voor het gebouw van de

2.

3.

4.

5.
6.
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bibliotheek is lager doordat er minder onderhoud is uitgevoerd (met name in verband met de
planvorming Santrijn) .
Lagere kosten Outflow: € 38.000. De kosten zijn ten opzichte van de begroting lager door:
 Lager indirecte kosten door minder onderhoudsuitgaven en overige kosten: € 41.000
 Extra kosten voor activiteiten Outflow extra inhuur personeel (met name beveiliging):
€ 31.000
 Lagere inkomsten uit verhuur accommodatie: € 10.000
 Lagere inkomsten multimedia: € 9.000
 Minder uitgaven horeca dan begroot: € 48.000.
Hogere kosten theater de Bussel: € 233.000.
In 2008 zijn er meer kosten gemaakt voor de organisatie van voorstellingen € 133.000. Dit
betroffen met name verhoging auteursrechten (€ 56.000), uitkoopsommen (€ 30.000) en inhuur
van expertise en materialen (€ 47.000).Daarnaast vielen de recettes tegen (€ 95.000), met
name veroorzaakt door de sterk afgenomen belangstelling voor musicalachtige voorstellingen.
De nadelen als gevolg van investering in de lichtbediening (€ 17.000), niet realiseren taakstelling
“basis in balans” (€ 30.000) en oplossen van problemen met de luchtkwaliteit (€ 30.000) worden
gecompenseerd door aanzienlijk lagere kosten voor de verhuur van de accommodatie
(€ 77.000).
Hogere kosten viering 200 jaar stadsrechten 2008: € 28.000. In 2008 is al iets meer uitgegeven
dan voor 2008 was begroot. In totaliteit is voor de viering € 200.000 beschikbaar voor de jaren
2008 en 2009. Dit zal niet worden overschreden! De overschrijding in 2008 wordt in 2009
gecompenseerd.
Garantiesubsidie voor schaatsbaan op de Heuvel: € 29.000. Er is in 2008 een garantiesubsidie
betaald voor de tijdelijke aanleg van een schaatsbaan op de Heuvel.
Extra kosten kermis: € 18.000. De kosten voor de kermis waren in 2008 hoger doordat er extra
afspraken zijn gemaakt in het kader van veiligheid en door het ontwikkelen van een kermislogo.
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Programma 10: Onderwijs, Jeugd en Voorschool

Nr.

Omschrijving

Onderwijs, jeugd en voorschool
1 Kosten MBO opleiding
2 Hogere kosten huisvesting onderwijs
3 Lagere kosten jeugdsubsidie
4 Lagere kosten Voorschool

jaarrekening
2008

Voor-/
nadeel

191
42
30
-43

nadeel
nadeel
nadeel
voordeel

Toelichting:
1. Kosten MBO opleiding: € 191.000. Betreft de opstartkosten voor de vestiging van de MBO
opleiding in Oosterhout. Het budget voor 2008 was nog niet apart begroot. Pas in 2009.
2. Hogere kosten huisvesting onderwijs: € 42.000. Uitgaven driespanaanpassingen IHP 20052008, wordt bekostigd uit de bestemmingsreserve VSO arbeidsmarkttoeleiding. Deze uitgave is
gerelateerd aan IHP kapitaallasten project aanpassingen Lievenshove (BW 08-12-2008).
3. Lagere kosten jeugdsubsidie: € 30.000. In 2008 zijn er minder aanvragen geweest (€ 20.000) en
daarnaast bleek dat bij de afrekening van jeugd zomersport en spel er minder activiteiten zijn
uitgevoerd (lagere subsidie toekenning € 10.000).
4. Lagere kosten Voorschool: € 43.000. Er is een minder aantal peuters aangemeld bij de
voorscholen, wat een lagere subsidie heeft betekend.

Programma 11: Maatschappelijke zorg

Nr.

Omschrijving

Maatschappelijke zorg
1 Lagere kosten professionalisering buurthuizen
2 Hogere kosten electronisch kinddossier
Wet maatschappelijke Ondersteuning
3 Lagere kosten WMO huishoudelijke verzorging
4 Lagere kosten WMO woonvoorzieningen
5 Hogere kosten WMO rolstoelvoorzieningen
6 Lagere kosten WMO vervoersvoorzieningen
7 Minder gebruik van het persoonsgebonden budget
Inburgering
8 Lagere kosten Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)

jaarrekening
2008

Voor-/
nadeel

-38
16

Voordeel
nadeel

-143
-132
124
-32
-100

Voordeel
Voordeel
nadeel
Voordeel
Voordeel

-94

Voordeel

Toelichting:
1. Lagere kosten professionalisering buurthuizen: € 38.000. De professionalisering van de
buurthuizen is eind 2008 van start gegaan, zodat er over 2008 nog sprake is van een voordeel.
2. Hogere kosten elektronisch kinddossier: € 16.000. In het budget was geen rekening gehouden
met het bedrag van de EKD rijksmiddelen.
3. Lagere kosten WMO huishoudelijke verzorging: € 143.000. In 2008 is er sprake geweest van
een lager aantal verstrekkingen dan begroot. Er waren ook nog geen accurate
ervaringsgegevens beschikbaar aangezien deze verstrekkingen voorheen onder
verantwoordelijkheid van het Zorgkantoor werden uitgevoerd.
4. Lagere kosten WMO woonvoorzieningen: € 132.000. Zowel het totale aantal woonvoorzieningen
als het aantal grotere (kostbare) woningaanpassingen ligt voor 2008 lager dan begroot.
5. Hogere kosten WMO rolstoelvoorzieningen: € 124.000. Door een toename van het aantal
verstrekkingen zijn de kosten hoger.
6. Lagere kosten WMO vervoersvoorzieningen: € 32.000. Bij de begroting is uitgegaan van een
toename van het aantal ritten in het kader van de deeltaxi (Wmo en seniorenvervoer). Deze
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toename is echter niet zo groot gebleken als verwacht. Hiertegenover staat dat op het vlak van
vervoersvoorzieningen in natura de kosten hoger zijn.
7. Minder gebruik van het persoonsgebonden budget: € 100.000. In heel beperkte mate wordt
gebruik gemaakt dat het persoonsgebonden budget (PGB).
8. Lagere kosten Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB): € 94.000. De gemeentelijke bijdrage
van € 94.000 is niet doorbetaald aan het ROC, omdat de rijksbijdrage voldoende is om de
financiering van de WEB te bekostigen.

Programma 12 Sport
Nr. Omschrijving

Sport
1 Minder subsidies 1/3 regeling
2 Meer inzet sportstimuleringsprojecten
3 Hogere energiekosten zwembaden
4 Lagere inkomsten De Warande
5 Hogere exploitatiekosten De Warande

jaarrekening
2008

Voor-/
nadeel

-23
51
182
109
25

Voordeel
Nadeel
Nadeel
Nadeel
Nadeel

Toelichting:
1. Lagere subsidie 1/3 regeling: € 23.000. In 2008 zijn geen subsidies verstrekt in het kader van de
zogenaamde 1/3 regeling, waarbij de gemeente deels investeert in sportaccommodaties.
2. Hogere uitgaven aan sportstimuleringsprojecten: € 51.000. Betreft diverse extra uitgevoerde
activiteiten door OiB, zoals seniorenproject, instandhouding sportservicepunt, het ondersteunen
van sportverenigingen en het organiseren van de nationale sportweek.
3. Hogere energiekosten zwembaden: € 182.000. De renovatiewerkzaamheden zijn pas in de loop
van 2008 afgerond. Daarnaast was er sprake van aanloopproblemen. Dit terwijl de besparing op
gas reeds voor een heel jaar in de begroting was opgenomen.
4. Lagere inkomsten De Warande: € 109.000. Bij de Warande vielen de bezoekersaantallen sterk
tegen. In de losse verkoop is slechts 55% van de begrote bezoekersaantallen gerealiseerd.
5. Hogere exploitatiekosten De Warande: € 25.000. Door de tegenvallende bezoekerscijfers is er
ook minder geld uitgegeven in de horeca (€ 10.000 minder). Daarnaast zijn er diverse
noodzakelijk extra uitgaven gedaan die niet begroot waren (€ 15.000).
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Programma 13: Productondersteuning

Nr.

Omschrijving

Productondersteuning
1 Hogere kosten tractiemiddelen
2 Hogere motorrijtuigenbelasting
3 Hogere kosten brandstoffen
4 Lagere kosten communicatie Oosterhout Familiestad
5 Extra storting in FPU fonds
6 Extra storting voorziening non-activiteit
7 Lagere kosten centrale opleidingen
8 Hogere kosten systeembeheer
9 Resultaat Shared Service Centre ICT: Equalit
10 Hogere kosten GSM gebruik
11 Hogere exploitatiekosten DIV & repro
12 Hogere kosten opstellen inkoopdocument
13 Lagere onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen
14 Hogere exploitatiekosten Facility

jaarrekening
2008

Voor-/
nadeel

177
32
30
-22
224
538
-50
60
204
39
99
13
-25
84

nadeel
nadeel
nadeel
voordeel
nadeel
nadeel
voordeel
nadeel
nadeel
nadeel
nadeel
nadeel
voordeel
nadeel

Toelichting:
1. Hogere kosten tractiemiddelen: € 177.000. Door toegenomen draaiuren tractie hogere
onderhoudskosten. Tevens leiden verouderde tractiemiddelen tot meer reparatiekosten, evenals
geleden schades en de noodzakelijke reparaties daarvoor.
2. Hogere motorrijtuigenbelasting: € 32.000. Overschrijding door de sterke tariefsverhogingen
i.v.m. afschaffing van zgn. grijskenteken en vervallen van vrijstelling voor de overheid. Tevens
aanslag BPM van een bestelauto op deze post geboekt, omdat het krediet al is afgesloten.
3. Hogere brandstofkosten: € 30.000. Uitgaven voor brandstoffen overschreden door sterk
gestegen prijzen van brandstoffen en meer inzet van tractiemiddelen.
4. Lagere kosten communicatie Oosterhout Familiestad: € 22.000. Dit budget stond gereserveerd
voor o.m. de productie van een multimediapresentatie. Deze presentatie kan tijdens congressen
e.d. worden gebruikt. In het kader van 200 jaar Stad zijn ook diverse activiteiten in deze richting
ontplooid. Om dubbelingen te voorkomen is vooralsnog afgezien van de productie van een
multimediapresentatie.
5. Extra storting in FPU fonds: € 224.000. Naast de begrote storting heeft er een extra storting
plaatsgevonden in het FPU-fonds, vanwege een toename in aanspraken op dit fonds a.g.v.
CAO-ontwikkelingen.
6. Extra storting voorziening non-activiteit: € 538.000. Vanwege een toename van het aantal
aanspraken binnen dit fonds en een actualisatie van de terugverdiencapaciteit is deze extra
storting benodigd.
7. Lagere kosten centrale opleidingen: € 50.000. Er zijn in 2008 als gevolge van de
doorontwikkeling low profile ingestoken op het organiseren van centrale opleidingen. Daarnaast
zijn de centrale opleidingen voornamelijk via interne trainers vormgegeven. Tenslotte hebben
enkele afdelingen extra claims gelegd op het incidenteel opleidingsbudget van de directie,
waardoor dit budget minder is aangesproken.
8. Hogere kosten systeembeheer: € 60.000. door de samenwerking met Breda op het gebied van
belastingen was ingeschat dat voor 2008 de licentiekosten van het belastingenpakket zou
vervallen. Aangezien 2008 een overgangsjaar was, is dit nog niet gerealiseerd.
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9. Resultaat Shared Service Centre ICT Equalit: € 204.000. Het resultaat over 2008 is € 204.000
negatief, omdat een aantal werkzaamheden vanuit 2007 zijn doorgeschoven. In 2007 was er
een positief resultaat van € 362.000. Het nadeel wordt veroorzaakt door:
 Lagere inkomsten: € 475.000. Veroorzaakt door het niet doorgaan van de samenwerking
met de gemeente Dongen (€ 701.000), gecompenseerd door extra inkomsten vanuit de
gemeente Oosterhout door prijsstijgingen en extra werkplekken (€ 141.000) en door
doorberekening aan overige gemeenten voor met name firewall (€ 78.000).
 Lagere kosten: € 271.000. Veroorzaakt door:
o Hogere kosten inhuur personeel doordat voor calamiteiten duur gespecialiseerd
personeel ingehuurd moet worden en verder worden enkele vacatures nog niet
definitief ingevuld voordat er duidelijkheid is welke werkzaamheden een structureel
karakter krijgen. (€ 594.000)
o Lagere kapitaallasten door uitgestelde investeringen ( - € 184.000)
o Voordeel projecten. Betreft kosten die gemaakt moeten worden voordat een
gemeente meedoet met de samenwerking € -95.000)
o Lagere kosten voor verbindingen, onderhoud (- € 379.000)
o Lagere kosten overhead ( - € 271.000)
10. Hogere kosten GSM gebruik: € 39.000. Het GSM-gebruik is toegenomen. Het aantal toestellen
is eveneens gegroeid, waardoor deze uitgaven en de uitgaven voor verzekering hoger zijn
uitgevallen.
11. Hogere exploitatiekosten DIV & repro: € 99.000. Hogere uitgaven voor repro (o.a. flyers) €
32.000. Eenmalige kosten visierapport DIV € 31.000. Aanschaf nieuwe scanner € 14.000. Inhuur
derden i.v.m. dynamisch archief € 30.000. Daling aantal uitgaande poststukken € 16.000.
12. Hogere kosten opstellen inkoopdocument: € 13.000. Er zijn standaard inkoopdocumenten
opgesteld ten behoeve van nationale en Europese aanbestedingen.
13. Lagere onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen: € 25.000. Dit wordt veroorzaakt door:
• Minder kosten onderhoud brandweerkazerne i.v.m. nieuwbouw: € 30.000;
• Extra onderhoudskosten gemeentewerf vanwege inhuur: € 18.000;
• Extra lasten voor onderzoek vastgoedbeheer en begeleiding interne verhuizing:
€ 29.000.
14. Hogere exploitatiekosten facility: € 84.000. De verhuur van een gedeelte van het stadhuis aan
CWI heeft niet plaatsgevonden; nadeel van € 50.000. De kosten voor de catering zijn € 16.000
hoger. Lagere vervangingskosten meubilair € 13.000.
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Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen

Nr.

Omschrijving

Algemene dekkingsmiddelen
1 Algemene uitkering
2 Stelpost onvoorzien
3 Vrijval voorzieningen
4 Vrijval oude balansposten
5 Lagere OZB opbrengsten
6 Hogere kosten uitvoering belastingen en WOZ

jaarrekening
2008

Voor-/
nadeel

-1.820
-90
-68
-263
644
168

voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
nadeel
nadeel

Toelichting:
1. Hogere algemene uitkering: € 1.820.000. De algemene uitkering in de begroting 2008 is
gebaseerd op de junicirculaire 2007 en de ramingen over ondermeer de aantallen inwoners,
wooneenheden, uitkeringsgerechtigden die op dat moment bekend waren. De werkelijke
ontvangen inkomsten vallen bijna € 2.200.000 hoger uit dan begroot, hetgeen veroorzaakt wordt
door de volgende zaken:
 Niet voorziene ontvangsten voorgaande jaren € 107.000.
 Extra gelden WMO € 407.000, te maken met indexatie van het WMO-budget en extra
gelden voor dure woningaanpassingen.
 Verhoging van de uitkeringsfactor € 828.000, hetgeen te maken heeft met verhoging
van de accressen, en het principe ‘ samen trap op samen trap af’(als de overheid meer
uitgeeft dan profiteren gemeenten daar ook van).
 Afwijking van de begrote WOZ-waarden, hetgeen een voordeel oplevert voor de
algemene uitkering van € 229.000.
 Extra gelden in het kader van het amendement Tang € 133.000, betreffende
armoedebestrijding (uitkering € 50 per gezin).
 Lagere uitkering behoedzaamheidreserve en negatieve ontwikkeling uitkeringsbasis
€ 242.000.
 Overige mutaties € 731.000 als gevolg van wijzigingen in aantallen en overige
beleidseffecten. Beleidseffecten hebben tot een correctie geleid van € 316.000
waaronder elektronisch kinddossier, invoeringskosten Wabo, armoedebestrijding,
maatschappelijke stages, kinderopvang, programmatisch handhaven. Gewijzigde
inzichten in de aantallen, waaronder de uitkeringsontvangsten € 390.000.
2. Niet volledig benutten stelpost onvoorzien: € 90.000. In de begroting 2008 was een stelpost
opgenomen van € 265.000. Hiervan is in 2008 een bedrag ingezet van € 175.000 voor:
 Pensioenafspraken wethouders: € 108.000;
 Elektronisch kinddossier: € 67.055.
3. Vrijval van voorzieningen: € 68.000. Vrijval van voorziening dubieuze debiteuren € 25.000,
voorziening oudkomers € 42.000 en voorziening beleid oud-jong € 1.000.
4. Vrijval van oude balansposten: € 263.000. Met name bij de jaarrekening 2007 zijn balansposten
opgenomen voor verplichtingen, die niet meer komen, of te hoog waren vastgelegd. Deze
posten vallen nu vrij ten gunste van de algemene middelen.
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5. Lagere OZB opbrengsten: € 644.000. De lagere opbrengsten worden deels veroorzaakt door
onjuiste aannames waardoor de tarieven OZB en dus ook de totaalopbrengsten lager zijn dan
begroot.
• Bij de tariefberekening gebruikers woningen is onvoldoende rekening gehouden met
leegstand en oninbaar;
• De voor de tarieven gehanteerde berekeningen voor areaaluitbreiding in 2008 blijken af
te wijken.
• Er zijn over het jaar 2008 veel extra waardebezwaarschriften binnengekomen (1.200
bezwaren tegenover 500 stuks normaal), wat ook heeft geresulteerd in lagere
inkomsten;
• De waarde van niet-woningen is over 2008 niet opnieuw getaxeerd, maar slechts
indexmatig verhoogt, waardoor deze over de linie te laag zijn vastgesteld.
6. Hogere kosten uitvoering belastingen en WOZ: € 168.000. De totale kosten voor de uitvoering
van de belastingen en WOZ zijn € 399.000 hoger dan geraamd. Hiervan komt € 168.000 ten
laste van de OZB en de rest ten laste van de heffingen. Dit heeft met name te maken met de
naijlende kosten voor de implementatie van de belastingsamenwerking met Breda.

Bijzonder programma Centrum+

Nr.

Omschrijving

Bijzonder programma Centrum +
1 Communicatie
2 Cameratoezicht
3 Kauwgomaanpak
4 Enquetes
5 IJsbaan op de heuvel

jaarrekening
2008

Voor-/
nadeel

-13
-20
-17
-10
11

voordeel
voordeel
voordeel
voordeel
nadeel

Toelichting:
1. Communicatie: € 13.000. Minder inzet benodigd geweest voor communicatie.
2. Cameratoezicht: € 20.000. Eind 2008 is het cameratoezicht operationeel geworden waardoor de
jaarlijkse bijdrage in de exploitatiekosten pas in 2009 gaan plaatsvinden.
3. Kauwgomaanpak: € 17.000. De verwijdering van de kauwgomaanpak start pas in 2009.
Hiervoor waren in 2008 wel gelden gereserveerd.
4. Enquêtes: € 10.000. In 2008 zijn er geen kosten geweest voor onderzoek en enquêtes. Er is
alleen gemeten via de centrumscan en die kosten vallen buiten het budget van Centrum+. De
noodzaak tot ander onderzoek ontbrak in 2008.
5. IJsbaan op de Heuvel: € 11.000. Het onderdeel evenementen is overschreden vanwege de niet
geraamde exploitatiebijdrage aan de ijsbaan op de Heuvel.
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Bijzonder programma Samenleving

Nr.

Omschrijving

Bijzonder programma Samenleving
1 Lagere programmakosten

jaarrekening
2008

Voor-/
nadeel

-22

voordeel

Toelichting:
1. Lagere programmakosten: € 22.000. Per saldo zijn de kosten lager, wat wordt veroorzaakt
doordat het programma pas eind 2008 feitelijk gestart is.

5.4.2 Kapitaallasten
De kapitaallasten hebben betrekking op de lasten (afschrijvingen plus rente) die voortkomen uit
investeringen. Deze kapitaallasten zijn in de begroting in principe jaarlijks berekend op 4,5 %.
Per saldo is het voordeel € 1.903.000 voordeliger dan in de begroting 2008 opgenomen. Dit
voordeel bestaat uit de volgende componenten:
Samenvattend

2008

Lagere rentekosten

1.018.000

Lagere kapitaallasten

1.294.000

Ten gunste van rioolheffing

-371.000

Ten gunste van afvalstoffenheffing
Effect op rekeningresultaat

-38.000
1.903.000

Om het effect op het rekeningresultaat zichtbaar te maken, is het voordeel van lagere kapitaallasten
binnen het product riolering en het nadeel van de hogere kapitaallasten binnen het product
afvalverwijdering geëlimineerd. Dit vanwege het feit dat deze lagere kosten meegenomen worden in
de financiering van de heffingen (100% kostendekkendheid).

 Lagere rentekosten
Ook in 2008 is er nog sprake geweest van een fors overschot aan financieringsmiddelen. De renteinkomsten zijn hierdoor hoger dan begroot. Het grootste deel van het rentevoordeel wordt
veroorzaakt doordat we in de begroting rekening houden met een financiering tegen 4,5% terwijl de
gemeente op dit moment (nog) in staat is de investeringen te financieren met eigen middelen.
Daarnaast is een bedrag van € 7 miljoen herbelegd, omdat de grondverwervingen in OosterhoutOost vertraging heeft opgelopen.
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 Lagere kapitaallasten
In onderstaande tabel worden de werkelijke kapitaallasten vergeleken met de begrote
kapitaallasten.
Post
Kapitaallasten regulier
Kapitaallasten IHP

Begroot
14.681

Werkelijk

Verschil

16.093

-1.412

929

602

327

Totale kapitaallasten

15.610

16.695

-1.085

Dekking: inzet reserves

-2.787

-5.166

2.379

Voordeel kapitaallasten

12.823

11.529

1.294

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de kapitaallasten achterblijven op de begroting door
vertraging in de uitvoering van investeringsprojecten (zie hiervoor ook de toelichting over de
investeringskredieten in het jaarverslag). Dit geldt ook voor de investeringen binnen de
onderwijshuisvesting, waar er sprake is van een voordeel van circa € 0,3 miljoen.

5.4.3 Personele lasten
De raming van de personele kosten in de begroting 2008 is gebaseerd op het PBS
(Personeelskosten Budgettering Systeem). Volgens het PBS krijgt elke afdeling een budget op basis
van de vastgestelde formatie, waarbij het budget wordt berekenend aan de hand van het
vastgestelde functieniveau (schaal) en een periodieke verhoging van het maximum van de schaal
minus één periodiek.
De volgende tabel geeft een overzicht van de begrote formatie versus de werkelijke bezetting per 31
december 2008.
Formatie
Wijziging
Formatie
Werkelijke
Vacaturebegroting
begroting
bezetting
ruimte
(na wijziging)
Totaal
411
15
426
396
30
De formatie heeft in de periode tussen de begroting en deze jaarrekening de volgende wijzigingen
ondergaan:
- 2 fte uitbreiding van de formatie binnen de brandweer als gevolg van de invulling van de
post nieuw beleid uit de begroting;
- 8 fte uitbreiding van de formatie als gevolg van het instellen van het project Management
Bureau;
- 3,2 fte uitbreiding binnen de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving als gevolg van
de invulling van de post nieuw beleid uit de begroting (formatie uitbreiding handhavers);
- 1 fte uitbreiding van de formatie van applicatiebeheer Publieksdiensten;
- 0,5 fte uitbreiding binnen de functie van planeconoom binnen de organisatie.
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Ontwikkelingen personeelskosten
Binnen de personele kosten heeft er een overschrijding plaatsgevonden van € 540.000. Voor ruim
70% (€ 396.000) is dit veroorzaakt door een stijging van de CAO die is afgesloten. Hiermee
rekening houdend is de conclusie dat er sprake is van een direct beïnvloedbaar tekort van
€ 144.000.
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de begrote personele budgetten afgezet
tegen de werkelijke kosten in 2008.
Bedrag * € 1.000
Post
Bedrag
Werkelijk
Verschil
begroting
2008
Lonen en salarissen
21.756*
20.427
1.329
Tijdelijk personeel
368
2.545
-2.177
Opleidingen
181
538
-357
Algemene afdelingskosten
326
507
-182
Specifieke afdelingskosten
231
130
101
Totale kosten
22.861
24.147
-1.286
Inkomsten
374**
1.119
-745
Saldo
22.487
23.027
-540
Oorzaak CAO stijging
396
Netto stijging
-144
* exclusief de lonen en salarissen betreffende Equalit (samenwerking op ICT-gebied)
e
** de begrote inkomsten zijn € 493.000 lager dan gepresenteerd in de 2 concernrapportage doordat
hierin de begrote inkomsten vanuit de doorbelasting van het projectmanagementbureau niet zijn
opgenomen, aangezien hiervoor in 2008 geen begrotingswijziging is gemaakt. In de werkelijke
kosten en inkomsten is dit wel meegenomen.

Toelichting:
Conclusie uit is bovenstaand overzicht is dat de overschrijding beperkt is.
Binnen het totaal van personele posten en tijdelijke krachten is er per saldo sprake van een nadeel
van circa € 0,8 miljoen. De overige personele kosten, waaronder opleidingen zorgen voor een
overschrijding van € 0,4 miljoen. Dit wordt gecompenseerd door extra inkomsten van € 0,7 miljoen.
Opvallende posten voor inhuur tijdelijke krachten betreft:
- Inhuur bouw en woningtoezicht (€ 395.000)
- Inhuur milieubeleid en milieuvergunningen (€ 212.000)
- Inhuur communicatie (€ 150.000)
- Inhuur centrale inkoop (€ 144.000)
- Implementatiemanager Projectmanagementbureau (€ 60.000)
- Inhuur economische- en grondzaken: (€ 145.000).
Opvallende inkomsten, die hier tegenover staan, betreffen onder andere de détacheringsinkomsten
vanuit WAVA/!GO, doorbelasting naar projecten voor projectmanagementbureau, inzet van het
krediet doorontwikkeling, inzet van ISV reserve en voor de ondersteuning van het SSC-ICT Equalit.
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Toelichting stijging CAO akkoord
In de overschrijding is een kostenstijging opgenomen van € 396.000, wat wordt veroorzaakt door de
nieuwe CAO die is afgesloten. De COA heeft een looptijd van 1 juni 2007 tot 1juni 2009.
Belangrijkste hierin is een loonsverhoging:
Wat

Percentage

Ingangsdatum

Salaris

2,2%

01 juni 2007

Eindejaarsuitkering

0,5% naar 3,5%

2007

Salaris

2,2%

01 juni 2008

Eindejaarsuitkering

1,5%

2008

Daarnaast is de tegemoetkoming van de ziektekosten verhoogd.
Per saldo een nadeel ten opzichte van de begroting van € 396.000.
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de personeelslasten in 2008 per afdeling.
Topinkomens (WOPT)
Op grond van artikel 6 van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde
topinkomens (Stb. 2006, 95) is een overzicht opgenomen van medewerkers die in het verslagjaar
meer verdiend hebben dan het gemiddelde belastbare loon van de ministers. Dit gemiddelde
belastbare jaarloon is voor 2008 vastgesteld op € 176.000. In de gemeente Oosterhout heeft dit over
het jaar 2008 niet plaatsgevonden.
5.4.4 Doorberekende personele lasten
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 dan wel negatief effect op onze exploitatie heeft. Deze producten en het effect in de
jaarrekening 2008 zijn in onderstaande tabel opgenomen
Uren
Begroot

Bedragen (x € 1.000)

Werkelijk

Begroot

Werkelijk

Afvalverwijdering

34.970

27.029

1.824

1.406

Riolering

14.609

13.698

899

759

Grondexploitatie

14.301

14.144

998

1.009

Subtotaal

63.880

54.871

3.721

3.174

348

530

4.069

3.704

Tractiemiddelen
Totaal

63.880

54.871

Toe- of afname (c.q. voordeel of nadeel)

9.009-

365-

Op basis van dit overzicht kan geconcludeerd worden dat er in de jaarrekening er een lagere
toerekening van uren aan deze producten heeft plaatsgevonden en dat dit per saldo een negatieve
invloed heeft op de jaarrekeningresultaat van € 365.000. Met name het aantal uren vanuit de
ambtelijke organisatie besteed aan afvalverwijdering is circa € 0,4 miljoen minder dan begroot. Dit
wordt veroorzaakt door vacatureruimte gedurende het jaar 2008 en doordat er meer uren besteed
zijn aan straatreiniging.
De lagere inzet binnen het product riolering wordt met name veroorzaakt door openstaande
vacature op het gebied van reiniging riolering. Dit heeft geleid tot extra uitbesteding.
Binnen de grondexploitatie is het verschil gering te noemen.
Door de overschrijding op de kosten van tractiemiddelen is ook de interne doorbelasting hoger.
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5.5 Grondexploitaties
Onderstaand is een financieel toelichting gegeven omtrent de grondexploitaties. Voor en meer
beleidsmatige toelichting wordt verwezen naar het programma Bouwen en Wonen en naar de
paragraaf grondbeleid. Per 31-12-2008 zijn er in totaal 7 complexen waar een exploitatieberekening
voor is opgesteld (De Contreie en Veekestraat zijn feitelijk nog complexen in beheer). Daarnaast zijn
er 12 complexen die in beheer (strategische of historische aankopen) of in planontwikkeling zijn. Het
laatste complex bevat erfpachtsgronden. Per saldo is er ten opzichte van 2008 een complex
toegevoegd, te weten Veekestestraat. De totale boekwaarde op 31-12-2008 bedroeg €
35.596.026,dit is een stijging van circa € 7,25 miljoen ten opzichte van 31-12-2007.
Onderstaand wordt de stijging samenvattend toegelicht en vervolgens per post een korte toelichting:
Bedragen x €
1.000,-Saldo voorraad (de boekwaarde) per 1-1-2007
28.353
3.647
Verwerving grond
1.158
Bouw- en woonrijp maken
2.319
Planontwikkelingskosten
1.265
Kapitaallasten
567
Administratiekosten
95
Beheer terreinen
-451
Ontvangen huren en inschrijfgelden
Mutatie saldo op basis van structurele kosten
36.953
Winstneming
6.675
Storting Bovenwijkse voorzieningen
1.463
Resultaat erfpachtsgronden
40
Derhalve in totaal
+45.131
Verkopen
9.536
Overige inkomsten
0
Saldo voorraad (de boekwaarde) per 31-12-2006
35.595
Verwerving grond
Er zijn in 2008 enkele verwervingen gerealiseerd ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen,
zoals:
 enkele kleinere panden ten behoeve van de herontwikkeling Zwaaikom (totaal ruim € 3 ton);
 het terrein van Brabant Water ten behoeve van woningbouw aan Paterserf (ruim € 1,1
miljoen).
 financiële afronding van de aankoop van het voormalig Textap terrein aan de St.
Josephstraat (€ 1,7 miljoen);
 perceel grond in het uitbreidingsgebied Dorst (bijna € 2 ton)
Als overige verwervingskosten zijn de boekwaarde van het complex Buurstede ingebracht en is een
planschade ten gevolge van realisatie Vlinderbuurt uitbetaald.
Per saldo zijn de totale kosten verwerving ruim € 3,6 miljoen.

Programmajaarrekening 2008

199

Bouw- en woonrijp maken
In 2008 zijn de kosten van bouwrijp maken met name gemaakt in het gebied Vlinderbuurt - waar
inmiddels gefaseerd het woonrijp maken wordt uitgevoerd – voor bijna € 1,0 miljoen. Daarnaast is
het woonrijp maken binnen het project Buurstede afgerond (ruim € 53.000) en is aan de Molenstraat
bouwrijp gemaakt (ruim € 62.000). De overige kosten ad € 73.000 hebben met name betrekking op
de kosten voor voetgangersoversteekplaats bij de Touwbaan alsmede de aanleg van een weg nabij
de nieuwbouw van de moskee aan de Beneluxweg. In totaal komen de kosten voor bouw- en
woonrijp maken uit op ruim € 1,158 miljoen.
Planontwikkelingskosten
De totaal benodigde plankosten in 2008 (ruim € 2,3 miljoen) zijn voor het merendeel aan enkele
projecten toe te schrijven. Hierin zitten ook de interne apparaatskosten voor de planontwikkeling
(o.a. uren van de projectleiders). De meeste kosten zijn toe te schrijven aan de projecten:
 De Contreie: € 1,3 miljoen;
 Oosterhout Oost: € 358.000;
 Dorst: € 210.000;
 De Zwaaikom: € 185.000;
 Slotjes Midden € 70.000.
 Centrumgebied (Santrijn): € 53.000;
 St. Josephstraat: € 112.000;
 Veerseweg: € 14.000;
 Paterserf: €11.000.
Voor de overige projecten zijn de kosten per project lager dan € 10.000. Ruim € 667.000 is toe te
schrijven aan de interne kosten van planontwikkeling door alle vakdisciplines en projectleiding. De
extern gemaakte kosten betreffen hier met onder andere het stedenbouwkundig bureau en alle
onderzoeken inzake De Contreie alsmede de projectleiding van dit project, de verdere planvorming
van Oosterhout Oost (stedenbouwkundig, economisch, projectleiding) de advieskosten inzake
juridische en planeconomische aspecten alsmede advieskosten voor de verwerving van nog in
plangebied gevestigde bedrijven voor het complex Zwaaikom, alsmede benodigde begeleiding door
de juridische procedures binnen diverse projecten.
Overige lasten (incl. financieringskosten)
De aan de projecten toegerekende financieringskosten zijn 4,5%. Deze zijn berekend over de
boekwaarde per 1-1-2008 van de onderscheiden complexen. De totale rente over deze
boekwaarden bedroeg in 2008 bijna € 1.171.000 (excl. financiering complex erfpachtsgronden).
De administratie en beheerskosten zijn, voor zover mogelijk, direct aan de betreffende complexen
toegerekend. De indirecte kosten zijn volgens een verdeelsleutel toegerekend. In 2008 zijn zoveel
mogelijk kosten direct op het betreffend project geboekt. In totaal zijn de overige lasten circa
€ 565.000 (excl. erfpachtsgronden) welke over alle complexen zijn verdeeld maar met name De
Contreie (€ 242.000), Vlinderbuurt (€ 95.000), Zwaaikom (€35.000),Oosterhout Oost (€ 55.000),
Weststad 3 (€ 32.000), Dorst (€ 31.500), Antoniusstraat (€ 11.500) en St. Josephstraat (€ 44.000)
zijn belast, gebaseerd op een verdeelsom per complex waarbij de aan- en verkopen van de
afgelopen 3 boekjaren de verdeling grotendeels bepalen. Op de overige projecten zijn deze kosten
per project lager dan € 10.000. De beheerskosten voor panden en terreinen (totaal € 95.000) zijn
met name gemaakt voor de projecten St. Josephstraat (Textap terrein) Paterserf, Vlinderbuurt en De
Contreie. Hier staan weer inkomsten van huren en erfpachtcanons tegenover van bijna
€ 340.000. Dit is inclusief afkoop van de vergoeding reclamemast op Weststad.
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Uitgiften
Er zijn transacties geweest, waardoor de verkopen in totaal ruim € 9,5 miljoen opleverden. Deze zijn
als volgt te splitsen:
 Verkoop uit te geven percelen grond aan particulieren voor Vlinderbuurt € 1 miljoen.
 Verkoop uit te geven percelen grond aan ontwikkeling voor woningbouw Molenstraat ruim
€ 800.000.
 Verkoop industrieterreinen op Weststad 3 ruim € 5,5 miljoen.
 Verkoop strook industriegrond op Weststad 2 ad € 625.000.
 Verkoop enkele percelen grond nabij project Oosterheem, verkoop kavel aan Beneluxweg
en verkoop kavel aan Warandelaan bijna € 1,5 miljoen

Overige inkomsten
Er zijn geen overige inkomsten ontvangen.

Winstneming
e
In de 2 concernrapportages in 2008 is aangegeven dat er in totaal € 5,985 miljoen winstnemingen
kunnen worden gerealiseerd. Dit werd uiteindelijk € 6,675 miljoen (als volgt opgebouwd):
Grondexploitatie
Buurstede
Molenstraat
Vlinderbuurt
e
Weststad 3 fase
Overige gronden
TOTAAL

Winstneming
185.000
650.000
100.000
4.380.000
1.360.000
6.575.000

Belangrijke afwijkingen ten opzichte van eerder verwachte winstnemingen zijn:
 Bij de Wijsterd is de uitgifte van een van de laatste kavels achtergebleven bij de prognoses met
name door langere voorbereidingstijd van gegadigde.
 Uit het project Overige gronden is door enkele incidentele verkopen van percelen grond een
winst genomen van ruim € 1,3 hetgeen niet in de prognoses was opgenomen.
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5.6 Investeringen
5.6.1

Investeringskredieten

De investeringen sluiten zoveel mogelijk aan bij het meerjarenbeleidsplan. De investeringsplafonds
zijn hierbij leidend.
“Vanuit het meerjarenbeleidsplan “Bouwen aan Oosterhout Familiestad” zijn voornemens
ontwikkeld die moeten leiden tot:
• Meer en betaalbaar bouwen, zowel voor ouderen als voor starters op de woningmarkt.
• Een schone, hele en veilige woonomgeving met een groen karakter.
• Een goede bereikbaarheid, op de korte én op de lange termijn;
• Een baan voor iedereen die kan werken en een solide vangnet voor wie dat niet (meer) kan;
• Sociaal-culturele voorzieningen voor alle categorieën inwoners;
• Meer betrokkenheid van en verantwoordelijkheid voor de burgers van onze stad.
Afwegingscriteria
Naast de investeringen welke voortvloeien uit het meerjarenbeleidsplan met hoge prioriteit zijn de
volgende criteria toegepast bij de afweging van investeringen:
 Noodzakelijke vervangingsinvesteringen;
 Noodzakelijke instandhouding van voorzieningen;
 Investeringen voortkomend uit een beheersprogramma;
 Directe impact op burgers qua service & resultaat;
 Investeringen die qua uitvoering doorlopen, maar waarvoor reeds eerdere kredieten
beschikbaar zijn gesteld.
Nota investerings- en afschrijvingsbeleid
Bijna drie jaar geleden is door het College en de Raad de nota investerings- en afschrijvingsbeleid
vastgesteld, met daarin spelregels over investeringskredieten. In de praktijk blijkt dat er nog steeds
spanning is met name op het gebied van de uitvoeringsdeadline, die is ingesteld voor projecten (1
mei van het jaar volgend op de kredietaanvraag). Vanuit deze nota is een eerste start gemaakt met
de dossiervorming conform deze richtlijnen met hierin de financiële en beleidsmatige
verantwoording bij het afsluiten van projecten/kredieten.
Investeringskredieten
In de onderstaande tabel wordt een totaaloverzicht betreffende de kredieten gepresenteerd
Hieruit blijkt dat er gedurende het jaar 2008 circa € 21 miljoen beschikbaar was voor de uitvoering
van kredieten, voor een bedrag van € 13,6 miljoen zijn er werkelijke lasten en baten geboekt op
deze kredieten. De afgesloten kredieten per ultimo 2008 tonen per saldo een positief resultaat, ten
opzichte van aangevraagde budgetten (€ 0,1 miljoen). Hierna resteert voor een totaalbedrag van
€ 7,4 miljoen aan restant kredieten per als beginstand per 1 januari 2009.
Bedrag
Restant kredieten per 1 januari 2008

7.503.186

Gevoteerde kredieten 2008

13.561.561

Totaal beschikbaar in 2008

21.064.747

Werkelijke uitgaven en inkomsten in 2008

13.560.420

Per saldo resultaat op afgesloten kredieten 2008
Restant kredieten per 31 december 2008
Verwachte baten en lasten
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183.873
7.320.453
7.537.263

Belangrijkste posten resultaat afgesloten kredieten
Op de in 2008 afgesloten kredieten werd een positief resultaat geboekt van € 183.873 . Hieronder
worden kort de opvallende resultaten toegelicht.

Vervanging diverse tractie brandweer
Op dit krediet is een voordeel ontstaan van € 14.000 door collectieve inkoop.
Herinrichting Nieuwe Bouwlingstraat
De inrichting is gereed. Door gecombineerde inzet van investeringsgelden en onderhoudsgelden is
er een aanbestedingsvoordeel behaald met name op civieltechnisch werk € 66.000.
Integrale inrichting Warandelaan
Dit project werd afgesloten met een nadeel van € 50.000. Ten opzichte van de raming waren er
extra kosten noodzakelijk voor milieukundig onderzoek en monitoring, betere beveiliging van
bermen en maatregelen voor vermindering schade bij berijden rotonde. Er was ook een voordeel
als gevolg van subsidie vanuit de provincie voor het verbeteren van de verkeersveiligheid.
Vernieuwing openbare verlichting
Het jaarbedrag voor 2007 is overschreden met € 62.000, met name ten gevolge van de aanpak
openbare verlichting in de Larenbuurt.
Vervangen verkeersregelinstallaties
Op een drietal vervangingen werd in 2007 een voordeel geboekt van € 62.000. Dit voordeel is
ontstaan ten gevolge van gunstige aanbesteding en ontvangen subsidie van de provincie.
Fijnmazig openbaar vervoer
De onderzoekskosten zijn lager uitgevallen dan vooraf verwacht en opgenomen in de exploitatie
onder het product openbaar vervoer. Hierdoor bleken de kredieten niet nodig, hetgeen leidde tot een
voordeel van € 43.000.
Overstorten plaasten Weststad 1 en 2
Wegens gunstige aanbesteding en de niet benodigde middelen voor de onderhoudstermijn is dit
project afgesloten met een voordeel van € 50.000.
Rioolvervangingen Oosterheide
De werkzaamheden zijn afgerond met een nadeel van € 136.000 ten opzichte van de raming. Dit
werd met name veroorzaakt door uitvoering in het najaar en onjuiste aannames in het
bemalingsplan. Hierdoor ontstond de noodzaak tot meerwerk; bemaling (€ 62.000), noodbestrating
en herstraten (€ 51.000) en acceptatiekosten voor de grond (€ 20.000).
Beplanten Geluidswal Bovensteweg
De werkzaamheden aan de geluidswal zijn binnen de exploitatie openbaar groen uitgevoerd.
Hiermee is binnen de investeringen een voordeel ontstaan van € 20.000.
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5.6.2 Voortgang Investeringsplan 2008
Nota investerings- en afschrijvingsbeleid
Bijna vier jaar geleden is door het College en de Raad de nota investerings- en afschrijvingsbeleid
vastgesteld, met daarin spelregels over investeringskredieten. In de praktijk blijkt dat er nog steeds
spanning is met name op het gebied van de uitvoeringsdeadline, dat is ingesteld voor projecten
(1 mei van het jaar volgend op de kredietaanvraag). Vanuit deze nota is een eerste start gemaakt
met de dossiervorming conform deze richtlijnen met hierin de financiële en beleidsmatige
verantwoording bij het afsluiten van projecten/kredieten.

Voortgang Investeringsplan 2008
In de onderstaande tabel zijn per beleidsterrein de totalen aangegeven met betrekking tot het
investeringsplan 2008.
Beleidsterrein

Begroting 2008
Gedelegeerd

Openbare Ruimte
Sport
Afvalverwijdering
Riolering

2.700.000

Niet
gedelegeerd
300.000

Beschikbaar
gesteld*

Totaal

Restant

3.000.000

2.947.776

52.224

457.000

457.000

305.324

151.676

67.000

67.000

0

67.000

4.378.500

4.378.500

3.465.217

913.283

Informatisering

167.000

167.000

167.000

0

Accommodatiebeheer

269.913

269.913

137.170

132.743

Incidentele investeringen

836.500

971.500

1.008.000

-36.500

Tractiemiddelen

307.923

307.923

448.229

-140.306

Subtotaal

9.618.836

8.478.716

1.140.120

Activering personele
kosten regulier

500.000

443.680

56.320

Activering personele
kosten IHP

0

224.017

-224.017

10.118.836

9.146.413

972.423

Totaal

9.183.836

135.000
435.000

*Betreft investeringen, die zowel door de raad als het College beschikbaar zijn gesteld. Hierin zitten
dus (nog) niet de investeringen die door de raad beschikbaar zijn gesteld en zijn gedelegeerd voor
de uitvoering aan het college welke nog niet door college zijn toegewezen.
Niet aangevraagde kredieten 2008
In de uitvoeringsplanning 2008 was een aantal projecten opgenomen waarvoor geen krediet is
aangevraagd gedurende 2008. Op basis van het vastgestelde beleid (Nota investerings- en
afschrijvingsbeleid 2003) valt deze niet benutte investeringsruimte in principe vrij. De overige
projecten komen ten laste van de investeringsplafonds van het jaar 2009.
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Hieronder worden per beleidsterrein wat opmerkelijke zaken met betrekking tot de voortgang
genoemd:
Algemeen:
Het totale reguliere investeringsplan voor 2008 bedroeg € 9,6 miljoen. Van dit bedrag is in totaliteit
voor uitvoering € 8,5 miljoen beschikbaar gesteld.
Dit betekent dat er vooreen bedrag van € 1,1 miljoen minder is aangevraagd dan begroot. Hiervan
wordt voor € 0,9 miljoen veroorzaakt door het beleidsterrein riolering, waarmee overigens in de
begroting 2009 reeds rekening was gehouden.
Voor een meer gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar onderstaande beleidsterreinen.

Openbare ruimte
In 2008 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld:
 Larenbuurt
€ 500.000
 Slotjes Midden: Commandeurstraat, Aalbersestraat
€ 212.000
en Verschurestraat
 Inrichting verkeers- en verblijfsgebieden (realisatie
€ 189.000
van de toegangspoorten van de 30km en de
verbetering van de oversteek Dommelbergenweg ter
hoogte van de basisschool Berkenhof)
 Reconstructie Slotlaan- van Oldeneellaan, inclusief
€ 209.000
vervanging VRI
 Voorbereidingskrediet Oostpolderweg/ Hoofseweg/
€ 25.000
Vissersweg
 Aansluiting A27- Oosterhout Zuid
€ 100.000, gedekt voor een bijdrage
uit het regionaal mobiliteitsfonds
 Fietspaden Beneluxweg en Europaweg
€ 937.500, waarvan € 135.000 wordt
bijgedragen door de provincie
 Aanpassing haltes openbaar vervoer en HOV
€ 965.000, waarvan € 890.000 is
bijdragen door provincie en rijk
 Koers fijnmazig openbaar vervoer
€ 25.000
 Openbare verlichting vervanging
€ 558.000
 Vervanging parkeermeters
€ 545.000, waarvan € 100.000 uit de
reserve concentratie
parkeervoorzieningen
 Uitbreiding fietsenstalling Markt
€ 46.000
 Urinoirs centrum
€ 93.500
De aanpassing van de landhoofden aan de Tilburgseweg en de geluidwerende voorzieningen
Beemdenbuurt/ Vogelbuurt en investeringen in het kader van de hoofdgroenstructuur zijn
doorgeschoven naar 2009.
Omdat dit jaar nauwelijks combinaties van projecten zijn te maken (geen grootschalige riolering
en/of herstraatwerken in het centrum) waarin bomen kunnen worden toegevoegd, zijn geen
investeringen in het kader van bomencompensatie nodig geweest. Door uitvoering van het project
"jij maakt de stad groen" zijn er in 2008 ook extra bomen geplant in de binnenstad (in particuliere
tuinen).
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Sport
In 2008 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld:
 Sportpark de Elskens (renovatie C veld)
 Vertitrain sportvelden
 Vervanging kozijnen Oosterheidehal
 Vervanging toiletgroep horeca sportaccommodatie
 Recreatieoord Warande: lockersysteem, tourniquet en
beregeningsinstallatie
 Zwembad Arkendonk: vervanging springinstallatie en waterpolodoelen

€ 60.000
€ 23.000
€ 33.000
€ 40.000
€ 104.000
€ 19.000

De renovatie van de douches gymzaal Dorst en gymzaal Kruidenlaan zijn doorgeschoven naar
2009.
Afvalverwijdering
Binnenafvalverwijdering zijn geen investeringen gedaan.

Riolering
In 2008 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld:
 Rioolvervanging Tijmhof- Venkelhof
 Riolering Bredaseweg, inclusief ombouw zwembadcomplex De
Warande
 Aanleg bergbezinkbassin Paterserf
 Riolering industrieterrein Vijf Eiken en Oosterheide
 Persleiding Oosterheide
 Rioolrenovatie Molenbuurt, Natuurkundigebuurt en deel Schrijversbuurt
 Bergbezinkbassin Gooikensdam (aanvulling)
 Afkoppelen regenwater Havenweg e.o.
 Afkoppelen centrumgebied

€ 510.000
€ 380.000
€ 224.000
€ 440.000
€ 300.000
€ 266.000
€ 310.000
€ 200.000
€ 340.000

De volgende projecten zijn in 2008 niet aangevraagd: afkoppelen bedrijventerrein, regenwaterriolen
Slotjes Midden, retentievoorziening Vijf Eiken, afkoppelen bedrijvengterrein Weststad,
rioolbeheergegevens, centraalbesturing pompen en gemalen en de uitwerking van de OAS
maatregelen.

Informatisering
Het volledige krediet is in 2008 aangevraagd.

Accommodatiebeheer
In 2008 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld:
 Renovatie molen Den Hout
 Vervangen kozijnen buurthuis Dommelbergen
 Vervanging armaturen buurthuis Strjen
 De Pannehoef, renoveren toiletgroep

€ 20.000
€ 22.000
€ 66.000
€ 20.000

De vervanging van de dakbedekking voor Schervenheuvel is uitgesteld. Daarnaast hebben er geen
investeringen plaatsgevonden voor elektrotechnische werkzaamheden.
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Incidenteel
In 2008 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld:
 Cameratoezicht binnenstad
 Vervanging mobiele telefoons en content managementsysteem
 Modernisering GBA
 Basisregistraties adressen en gebouwen
 Diverse investeringen brandweer (dienstauto, kleding,
hulpverleningsmiddelen)
 Tankautospuit brandweer
 Geschiedschrijving 200 jaar Oosterhout

€ 170.000
€ 65.000
€ 60.000
€ 150.000
€ 150.000
€ 300.000
€ 113.000

De vervanging van de telefooncentrale is doorgeschoven naar 2009 en het bedrag is door het
College van B&W overgeheveld naar 2009.
Tractiemiddelen
In 2008 zijn de volgende in het oogspringende kredieten beschikbaar gesteld:
 Veegmachines
€ 190.000
 Vrachtauto met kraan
€ 195.000
 Aanschaf roetfilters op drie vuilnisauto’s
€ 75.000

Investeringen volgende uit samenwerking op ICT-gebied
In het kader van het Shared Service Center (SSC) ICT zijn de investeringen, welke buiten het
investeringsplafond gepland waren, meegenomen als exploitatielasten van het SSC.
Het SSC kent een aparte begroting en administratie.

Investeringen volgend uit Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)
In het kader van het IHP, welke in 2005 is vastgesteld, is de uitvoering van de planperiode t/m 2007
als volgt:

Vanuit onderwijsvernieuwingsgelden:
Investeringen 2005
Investeringen 2006
Investeringen 2007

€ 3.000.000
€ 2.000.000
€ 1.205.446

In 2008 zijn er kosten geweest voor een totaalbedrag van circa € 4,4 miljoen. Projecten waarvoor
geld beschikbaar gesteld is in 2008 zijn:
 Onderwijskundige vernieuwingen diverse scholen: € 1,2 miljoen
 Tijdelijke lokalen Duizendpoot: € 0,2 miljoen;
 Permanent lokaal Achthoek: € 0,1 miljoen
 Zes permanente lokalen Rubenshof: € 0,8 miljoen;
 Tijdelijk lokaal Strijene: € 0,1 miljoen;
 Tijdelijk lokaal Beiaard/ Menorah: € 0,1 miljoen
 Tijdelijk lokaal Marcoen: € 0,1 miljoen ;
 Voorfinanciering Strijene: € 0,2 miljoen
 Uitbreiding van KBS Paulo Freire/ Torenschouw: € 0,7 miljoen;
 Uitbreiding van de Zwaaikom: € 0,5 miljoen;
 Uitbreiding van OBS Rubenshof met drie tijdelijke lokalen: € 0,2 miljoen;
 Aanpassingen Lievenshove: € 0,1 miljoen.
In de financiële afwikkeling van SHOO zal een totaalbeeld van de investeringen gekoppeld aan het
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) gepresenteerd worden.
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5.7 Balans
ACTIVA

31 december 2008

bedragen * € 1.000
31 december 2007

141.945

133.317

VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa

535

Kosten afsluiten geldleningen
Kosten onderzoek en ontwikkeling

0
535

Materiële vaste activa
Openbare ruimte economisch nut

113.537

Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouw
Vervoersmiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa

Openbare ruimte maatschappelijk nut
Gronden en terreinen
Grond-, weg- en waterbouw
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa

(87.357)

11.584
44.306
31.292
293
5.130
2.852

10.378
42.238
27.712
136
4.270
2.623

(18.080)

(17.965)

235
13.921
2.085
1.839

236
13.976
1.615
2.138

27.873

Kapitaalverstrekkingen, deelnemingen
Verstrekte langlopende geldleningen
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar
Bijdragen aan activa in eigendom van derden

3.267
18.712
1.291
4.603

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden

3.271
19.402
1.472
3.409

-2
23.283

Vorderingen

54.411
16.048
8
16.040

12.901

Debiteuren publiekrechtelijke lichamen
Debiteuren privaatrechtelijk
Kasgeldleningen u/g
Rekening-courantverhoudingen
Overige vorderingen

7.740
4.909
118
134

Liquide middelen

12.551
7.708
4.734
31
78

9.844
-1.436
25
11.255

Overlopende activa

23.096
1.033
9
22.054

3.567
626
2.336
605

TOTAAL ACTIVA
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27.554

49.593
23.281

Gereed product en handelsgoederen
Bouwgronden in grondexploitatie

Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Overige overlopende activa

105.322

(95.457)

Financiële vaste activa

Kas- bank- en girosaldi
Kruisposten
Deposito`s en spaarrekeningen

441
0
441

191.538
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2.716
468
2.312
-64

187.728

PASSIVA

31 december 2008

VASTE PASSIVA/ FINANCIERINGSMIDDELEN

Bedragen * € 1.000
31 december 2007

170.334

169.783

Eigen vermogen
Algemene reserves

(80.940)

130.895

(83.838)

Algemene reserve
Financieringsreserve
Vrije reserve

4.378
36.000
40.562

4.314
36.000
43.524

(24.529)

(22.796)

13.049
11.480

12.744
10.052

(18.236)

(15.814)

13.385
1.079
370
3.402

11.184
2.049
438
2.143

7.190

4.393

Reserves grondexploitatie
Algemene bedrijfsreserve
Bovenwijkse voorzieningen

Bestemmingsreserves
Reserve investeringsprojecten
Reserve BTW-compensatiefonds
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Overige bestemmingsreserves
Exploitatiesaldo

Voorzieningen
Egalisatierekeningen

126.841

7.889

8.124

(1.826)

(475)

Reinigingsrecht
Rioolheffing

471
1.355

211
264

Voorzieningen

(6.063)

(7.649)

1.002
1.682
1.903
1.476

905
1.940
1.900
2.904

Salarisvergoeding nonactiviteit
Voorziening Wet, Werk en Bijstand
Intensivering stedelijke vernieuwing
Overige voorzieningen

Langlopende schulden (> 1 jaar)
Onderhandse geldleningen
Besluit woninggebonden subsidies (BWS)
Waarborgsommen

31.550
29.703
1.846
1

34.818
32.512
2.305
1

VLOTTENDE PASSIVA

21.204

Kortlopende schulden (< 1 jaar)

17.945

10.776

Crediteuren publiekrechtelijke lichamen
Crediteuren privaatrechtelijk
Overige kortlopende schulden

534
9.604
638

9.193
402
8.638
153

Overlopende passiva

10.428

Vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen
Overige overlopende passiva

2.304
5.989
2.135

TOTAAL PASSIVA

191.538

Gewaarborgde geldleningen buiten de balans

8.752
1.159
6.012
1.581

335.541
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5.7.2 Toelichting op de balans
Genoemde bedragen in de toelichting zijn overeenkomstig de balans in € 1.000
Activa
Vaste activa

•

Immateriële vaste activa

Immateriële activa zijn kapitaaluitgaven waar geen bezittingen tegenover staan. Er wordt
onderscheid gemaakt in kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen inclusief disagio en in
de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De immateriële vaste activa wordt in onderstaand
overzicht weergegeven.
Immateriële vaste activa
Kosten afsluiten geldleningen
Kosten onderzoek en ontwikkeling
Totaal

2008
0
535
535

Verloopoverzicht van de immateriële vaste activa

Kosten onderzoek
ontwikkeling

Boekwaarde 31-12-07
+ Investeringen
- Afschrijvingen
- Afschrijvingen ten laste van reserves
- Bijdrage van derden
Boekwaarde 31-12-08

2007
0
441
441

441
1.135
164
877
0
535

Toelichting immateriële vaste activa:
Kosten afsluiten geldleningen
Geen bijzonderheden, saldo is nihil.
Kosten onderzoek en ontwikkeling
De investeringen voor onderzoek en ontwikkeling voor 2008 zijn 1135.
Belangrijke investeringen zijn o.a.:
(ten laste van de vrije reserve)
o Visie Slotjesveld
99
o Invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning
45
o Ontwikkelingstrategie Oosterhout-Oost
167
o Ontwikkeling project Santrijn-Huis van Cultuur
337
(ten laste van de bestemmingsreserve)
o Doorontwikkeling organisatie
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•
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa betreffen de kapitaaluitgaven waar tegenover een actief staat met een
nuttigheidsduur over meerdere jaren. Er wordt onderscheid gemaakt in investeringen met
economisch nut en investeringen met maatschappelijk nut. Investeringen met economisch nut zijn
alle investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven en/of verhandelbaar
zijn. Investeringen met een maatschappelijk nut zijn investeringen die geen middelen genereren,
maar wel duidelijk een publieke taak vervullen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om investeringen in
water, wegen en pleinen. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling staan in een
afzonderlijk hoofdstuk vermeld. In onderstaande overzichten worden de boekwaarden van de
investeringen in de openbare ruimte onderverdeeld in economisch en in maatschappelijk nut,
daarna worden de boekwaarden nader onderverdeeld en wordt vervolgens het verloop van de
boekwaarden weergegeven. De overzichten bevatten cijfermatige gegevens die eveneens nader
worden toegelicht.

Boekwaarde investeringen in de openbare ruimte
Investeringen met economisch nut
Investeringen met maatschappelijk nut
Totaal investeringen

Totaal
31-12-08
95.457
18.080
113.537

Totaal
31-12-07
87.357
17.965
105.322

31-12-08
11.584
44.306
31.292
293
5.130
2.852
95.457

31-12-07
10.378
42.238
27.712
136
4.270
2.623
87.357

Overzicht onderverdeling van de investeringen met economisch nut
Boekwaarde investeringen openbare ruimte met economisch nut
Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Grond- weg en waterbouw
Vervoersmiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
Totaal

Overzicht van het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut
Investeringen
met economisch
nut

Boekwaarde
31-12-07

Gronden/ terreinen

10.378

Bedrijfsgebouwen

Afschrijvingen

toename
1.279

DesInvesteringen
afname
73

42.238

5.130

75

2.945

Grond- weg- en
waterbouw
Vervoersmiddelen

27.712

4.985

136

197

Machines/apparaten/installaties
Overige materiële
vaste activa
Subtotaal

4.270

2.128

2.623

913

87.357

14.632

211

Investeringen

afname
0

Extra
afschrijving
t.l.v reserves
afname

Boekwaarde
31-12-08
11.584

42

44.306

1.405

31.292

1

39

293

5

1.263

5.130

684

2.852

154

6.336
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95.457

Toelichting tabel verloop boekwaarde investeringen met economisch nut
In 2008 is er voor een bedrag van 14.632 geïnvesteerd in investeringen met economisch nut.
In 2008 is er op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen 6.336 aan waarde afgeschreven.
In 2008 is de boekwaarde ten opzicht van 2007vermeerderd met 8.100
De extra afschrijving ten laste van reserves bedraagt 42 en zijn de gelden voor investeringen die
rechtstreeks ten laste van de reserve zijn gebracht.
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen die direct gerelateerd zijn aan
de investering. De investeringen worden hieronder per categorie inhoudelijk nader toegelicht.
Toelichting onderverdeling investeringen openbare ruimte met economisch nut:
Gronden en terreinen
Belangrijke investeringen zijn de uitgaven voor aankoop park Slotje Brakestein (600) en voor
aankoop grond brandweerkazerne (680).
De boekwaarde van de ondergrond en gebouw van basisschool de Beiaard zijn tot nul afgeboekt en
als kostencomponent binnen de voor dit gebied geopende grondexploitatieopzet opgevoerd. Dit is
als desinvestering (76) in het overzicht bij gronden en terreinen en als desinvestering (75) bij
bedrijfsgebouwen opgenomen. De totale desinvestering is derhalve 151.
De waarde van de erfpachtgronden behoren tot de materiële vaste activa en zijn ondergebracht
onder gronden en terreinen met economisch nut.
De reserve herwaardering erfpachtgronden is in mindering gebracht op de historische kostprijs.
Zie onderstaand overzicht voor de berekening van de historische kostprijs.
De waarde van de erfpachtgronden per 31-12-2008:
Historische kostprijs erfpachtgronden
-/- Reserve herwaardering erfpachtgronden
Historische kostprijs vermindert met de reserve

2.333
235
2.098

Bedrijfsgebouwen
Er is in 2008 voor 5.130 geïnvesteerd in (bedrijfs)gebouwen.
Van de totale investeringen is 42 voor aanpassing Lievenshove ten laste van de reserve gebracht.
De grootste investering is voor de aankoop van Slotje Brakenstein (1.502)
De overige investeringen zijn o.a. voor de uitbreiding van de lokalen voor het onderwijs (1.620),
Restauratie gymzalen /speelhallen (706), renovatie zwembaden (526) en voor de tijdelijke school
“Zandoogje” (441).
Grond-, weg en waterbouw
Een belangrijke investering is de uitgave voor de renovatie Warande (1.318).
In 2008 zijn er veel werkzaamheden verricht in verband met vervanging van de riolering.
Er is voor meer dan 3.000 aan rioleringen geïnvesteerd.
De grootste uitgave hiervan is voor de riolering Vijf Eiken (1.014)
Vervoersmiddelen
De investering is grotendeels voor de vervanging van vervoersmiddelen voor de brandweer.
Machines, apparaten en installaties
De investeringen zijn de uitgaven voor o.a.
o Digitalisering
o Informatie, communicatie en technologie
o Vervanging apparatuur brandweer
o Shared Service Center
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Overige materiële vaste activa
De investeringen zijn de uitgaven voor o.a. :
o Onderwijskundige vernieuwing
o Lokaal afvalbeleid

612
301

Overzicht onderverdeling van de investeringen met maatschappelijk nut
Boekwaarde investeringen met maatschappelijk nut
Gronden en terreinen
Grond-, weg en waterbouw
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
Totaal

31-12-08
235
13.921
2.085
1.839
18.080

31-12-07
236
13.976
1.615
2.138
17.965

Overzicht van het verloop van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut
Investeringen
maatschappelijk nut

Gronden en
terreinen
Grond- weg en
waterbouw
Machines
apparaten
installaties
Overige
materiële
vaste activa
Totaal

Boekwaarde
31-12-07

Investeringen

Afschrijvingen

Extra
afschrijving
t.l.v. reserve

toename

afname
1

afname

692

236

Bijdragen
van
derden

Boekwaarde
31-12-08

afname
235

13.976

2.173

1.033

503

13.921

1.615

606

136

2.138

2.337

297

2.098

241

1.839

17.965

5.116

1.467

2.790

744

18.080

2.085

Toelichting bovenstaande tabel; verloop boekwaarde investeringen met economisch nut
In 2008 is de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut toegenomen met 115.
In 2008 is er voor een bedrag van 5.116 geïnvesteerd in investeringen met maatschappelijk nut.
In 2008 is er op basis van vastgestelde afschrijvingstermijnen 1.467 aan waarde afgeschreven.
In 2008 is een bedrag van 2.790 als extra afschrijving ten laste van de reserves gebracht.
In 2008 is een bedrag van 744 opgenomen als bijdragen van derden.
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Toelichting onderverdeling investeringen openbare ruimte met maatschappelijk nut:
Gronden en terreinen
De afschrijving heeft betrekking op het terrein aan de Kastanjelaan.
Grond-, weg en waterbouw

o
o
o
o
o

Herinrichting overige straten en buurten
Reconstructie Bredaseweg-Zuid
Inrichting bushaltes
Planvorming A27
Reconstructie fietspaden

764
499
390
166
219

De afschrijvingen ten laste van reserves zijn o.a. de bijdragen vanuit de vrije reserve voor de
reconstructie Bredaseweg-Zuid (499), vanuit de reserve bovenwijkse voorzieningen voor de
reconstructie fietspaden ((186) en vanuit de bestemmingsreserve “bomenfonds” (7) voor de
uitgaven voor de herinrichting Rulstraat.
De bijdrage van derden zijn o.a. investeringsbijdragen voor de inrichting bushaltes (256) en een
bijdrage uit het Regionaal Mobiliteitsfonds voor de planvorming A27.
Machines, apparaten en installaties
De belangrijkste investeringen zijn de uitgaven voor vernieuwing van de openbare verlichting.
Overige materiële vaste activa
De belangrijke investeringen zijn de uitgaven voor .o.a.:
o Duurzaam revitalisering Vijf Eiken
o Kruising Europaweg-Holtroplaan

2.116
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De extra afschrijvingen ten laste van de reserves is een bijdragen vanuit de vrije reserve voor de
investeringen voor duurzame revitalisering van het Vijf Eikenterrein.(2.018)
De bijdrage van derden (212) is o.a. de bijdrage van de provincie voor de kruising EuropawegHoltroplaan.

•
Financiële vaste activa
Onderstaand tabel geeft een overzicht van de financiële vaste activa. Dit zijn de activa die een
financiële waarde of bezit vertegenwoordigen. In de balans wordt de financiële vaste activa
onderscheiden in kapitaalverstrekkingen en leningen met een looptijd langer dan 1 jaar. Een
onderdeel is ook de bijdragen aan activa in eigendom van derden.
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen, deelnemingen
Verstrekte langlopende geldleningen
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar
Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Totaal
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Totaal
31-12-08
3.267
18.712
1.291
4.603
27.873

Totaal
31-12-2007
3.271
19.402
1.472
3.409
27.554
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Toelichting onderverdeling financiële vaste activa:
Kapitaal verstrekkingen, deelnemingen
De kapitaalverstrekkingen door de gemeente bestaan uit onderstaande deelnemingen:
Onderverdeling van de kapitaalverstrekkingen, deelnemingen

Boekwaarde
31-12-08
0
9
70
168
2.932
88
3.267

Aandelenkapitaal Seppe
Aandelenkapitaal REWIN
Aandelenkapitaal waterleidingsmaatschappij
Aandelenkapitaal i.v.m. fusie Brabant water
Aandelenkapitaal Intergas
Aandelenkapitaal BNG
Totaal

Boekwaarde
31-12-07
4
9
70
168
2.932
88
3.271

De aandelen in vliegveld Seppe zijn in 2008 verkocht. De boekwaarde van het aandelenkapitaal (4)
is op de opbrengst in mindering gebracht. De boekwinst verkoop aandelen is toegevoegd aan de
vrije reserve.
Verstrekte langlopende geldleningen
De verstrekte langlopende geldleningen kunnen worden onderverdeeld in:
Verstrekte langlopende
geldleningen
Woningbouwcorporaties
Rijk/besluit woninggebonden
subsidies
Overige verstrekte geldleningen
Totaal

Boekwaarde
31-12-07
16.395
2.697

Verstrekte
leningen

310
19.402

Aflossingen

0

321
348

Boekwaarde
31-12-08
16.074
2.349

21
690

289
18.712

De gemeente verstrekt nog uitsluitend langlopende leningen in het kader van de 1/3-regeling en bij
schuldhulpverlening.
Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar
De uitzettingen met een looptijd > 1 jaar kunnen worden onderverdeeld in:
Onderverdeling van de uitzettingen

Boekwaarde
31-12-07
1.452
20
1.472

Beleggingen
Effecten / legaten
totaal

Aflossingen
182
182

Boekwaarde
31-12-08
1.271
20
1.291

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
In onderstaand overzicht wordt het verloop van de boekwaarde van de bijdragen aan activa in
eigendom van derden weergegeven.
Verloopoverzicht
Totaal bijdragen

Boekwaarde
31-12-07
3.409

Nettoinvesteringen
1.386

Inkomsten

e

Afschrijving
0

192

Boekwaarde
31-12-08
4.603

De investeringen bedragen 1.386 en is de 2 en laatste termijn voor de bouw van de school
Touwbaan. De afschrijvingen (192) zijn de reguliere afschrijvingen.
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Vlottende activa

•
Voorraden
In de voorraden zijn de voorraden van gereed product en handelsgoederen en de voorraden van de
grondexploitatie opgenomen.
Bij de grondexploitatie wordt onderscheid gemaakt tussen:
Gronden die in exploitatie zijn genomen en gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen.
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen
Grondexploitatie
Totaal voorraden

31-12-08
-2
23.283
23.281

31-12-07
8
16.040
16.048

Toelichting onderverdeling voorraden:
Gereed product en handelsgoederen
Deze bestaan uit de voorraad theaterbonnen en de gezondheidsverklaringen voor rijbewijzen.
Bouwgronden in grondexploitatie
De voorraad bouwgronden in de grondexploitatie worden in onderstaand overzicht nader toegelicht.
Specificatie bouwgronden
Niet in exploitatie genomen bouwgronden
In exploitatie genomen bouwgronden
Totaal bouwgronden grondexploitatie
Voorziening grondexploitatie
Gecorrigeerd saldo bouwgronden in grondexploitatie

31-12-08
13.328
19.935
33.263
-9.980
23.283

31-12-07
10.540
15.480
26.020
-9.980
16.040

De voorraden grondexploitatie zijn ten opzichte van 2008 toegenomen met 7.243
Het verloop hiervan wordt in onderstaande verloopoverzichten in beeld gebracht.
De voorziening grondexploitatie is ingesteld ter dekking van de risico`s op de voorraden van de
gronden, vandaar dat de voorziening in mindering is gebracht op de voorraden bouwgronden van de
grondexploitatie. In de balans is deze voorziening niet opgenomen onder de voorzieningen onder
het vreemd vermogen, maar is onder de voorraden als negatieve post zichtbaar.
Verloopoverzicht van de niet in exploitatie genomen bouwgronden
Onderverdeling bouwgronden

Nr.
1
7
10
25
33
35
72
73
80
90

Gronden in voorraad
Gronden in centrumgebied
Gronden Paterserf
Gronden Leijsenhoek
Gronden Veerseweg
Gronden Slotjes-Midden
Gronden st. Antoniusstraat
Gronden Hoevestraat
Gronden Dorst
Kanaalgronden
Overige gronden
Totaal

Boekwaarde
31-12-07
350
575
6.410
210
0
-550
390
1.030
795
1.330
10.540

Investering

toename
75
1.159
2.195
25
85
-5
20
480
20
-1.094
2.960
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Desinvestering
afname

Winstuitname
toename

Boekwaarde
31-12-08
425
1.734
8.605
235
85
-555
405
1.510
800
105
13.328

5
35
1.492
1.532

1.360
1.360
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Verloopoverzicht van de in exploitatie genomen bouwgronden
Onderverdeling bouwgronden

Nr.
64
82
83
84
Nr.
6
78
79
89
92
94

Industrieterreinen
Oosterhout-Oost
e
Weststad 3 fase
e e
Weststad 1 2 fase
De Wijsterd
subtotaal
woningbouwplannen
Buurstede Beiaard
Plan Molenstraat
De Zwaaikom
Plan Vlinderbuurt
De Contreie
Vrachelen, Veekestraat 19
subtotaal
Totaal

Boekwaarde
31-12-07

Investering

Inkomsten

afname

-370
20
4.245
-775
4.215
0
7.335

toename
490
1.426
300
4
2.220
toename
185
114
755
1.210
1.749
1.225
5.218

15.480

7.458

1.360
0
6.725
60
8.145

5.806
625
9
6.440
afname

Winstuitname
toename

Boekwaarde
31-12-08

4.380

4.380
toename
185
650

1.850
0
6.400
55
8.305

1.040
24

100

1.878

935

0
-30
5.000
-505
5.940
1.225
11.630

8.318

5.315

19.935

814

Onder de boekwaarden komen negatieve boekwaarden voor.
Door toekomstige investeringen zullen de boekwaarden weer stijgen.
De negatieve investering bij de overige gronden (-1.094) van de “niet in exploitatie genomen bouwgronden” zijn investeringen die overgeboekt zijn naar woningbouwplan Vrachelen, Veekestraat 19
van de “in exploitatie genomen bouwgronden”.
De boekwaarde voor de in exploitatie genomen bouwgronden zijn totaal gestegen met 4.455.
Het betreft hier een stijging van de boekwaarden van de gronden voor industrieterreinen met een
bedrag van 160 en een stijging van de boekwaarden van de gronden voor woningbouw met 4.295.
e
Voor het industriegebied: Plan Weststad 3 fase is 4.380 aan winst gerealiseerd.
Voor woningbouw is 935 aan winst gerealiseerd.
Voorziening Grondexploitatie
Ingestelde voorziening voor:
Geraamd verlies voor complex 10 Leysenhoek
Geraamd verlies voor complex 79 De Zwaaikom
Dekking rentelasten van de boekwaarde van een perceel in weststad
Schadeafwikkeling aankoop gronden
Totaal

Saldo 31-12-08
1.500
8.000
426
54
9.980

Saldo 31-12-07
1.500
8.000
426
54
9.980

De voorziening is ten opzichte van 2007 gelijk gebleven, gezien het feit dat er geen gewijzigde
omstandigheden hebben plaatsgevonden..
De voorziening is voor de dekking van bovenstaande verliezen/tekorten.
In het totaal is er een voorziening grondexploitatie ingesteld voor een bedrag van 9.980, waarvan
8.000 voor de onteigeningsprocedure van een complex in de Zwaaikom en is ter dekking van de
kosten van de onteigeningsprocedure.
Voor nadere toelichting van de grondexploitatie wordt verwezen naar het programma 7, bouwen en
wonen.
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•
Vorderingen
Specificatie van de vorderingen en de uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar
Soort vordering
Debiteuren publiekrechtelijke
lichamen
Debiteuren privaatrechtelijk
Kasgeldleningen u/g
Rekening-courantverhoudingen
Overige vorderingen
Totaal vorderingen

Saldo 31-12-08

Voorziening
oninbaarheid

7.740
6.558
0
118
134
14.550

Gecorrigeerd
saldo 31-12-08
7.740

Gecorrigeerd
saldo 31-12-07
7.708

4.909
0
118
134
12.901

4.734
0
31
78
12.551

1.649

1.649

Toelichting onderverdeling vorderingen:
Debiteuren publiekrechtelijke lichamen
De meest omvangrijke vorderingen van publiekrechtelijke lichamen zijn de vorderingen op de
belastingdienst. Deze vorderingen zijn de nog te ontvangen omzetbelasting en het BTWcompensatiefonds.
Om de financiële consequenties op te kunnen vangen is hiervoor een bestemmingsreserve
ingesteld. Deze reserve wordt bij de toelichting op de reserves nader toegelicht.
De vorderingen publiekrechtelijke lichamen zijn o.a.
o Belastingdienst voor de nog te ontvangen BTW-compensatiefonds
o Belastingdienst voor de nog te ontvangen omzetbelasting
o Ministerie van Financiën voor de uitkering uit het gemeentefonds
o Provincie Noord-Brabant voor Investeringsbudget Sociale Vernieuwing

6.713
107
125
447

Debiteuren privaatrechtelijk
In onderstaand overzicht wordt de onderverdeling van de debiteuren privaatrechtelijk weergegeven.
Soort vordering
- Belastingdebiteuren
- Debiteuren sociale zaken
- Debiteuren kredietbank
- Debiteuren Shared Service
Center
- Overige debiteuren
privaatrechtelijk
Debiteuren privaatrechtelijk

Saldo 31-12-08
691
3.610
12
68

Voorziening
oninbaarheid
1323

Gecorrigeerd
saldo 31-12-08
691
2.287
12
68

Gecorrigeerd
saldo 31-12-07
730
1.862
30
326

2.177

326

1.851

1.786

6.558

1.649

4.909

4.734

Belastingdebiteuren
De aanslagen voor gemeentelijke heffingen en belastingen worden met ingang van 1-1-2008 door
de gemeente Breda opgelegd.
De parkeervergunningen, -boetes, precariorecht en marktgelden worden echter nog door de
gemeente Oosterhout opgelegd.
Hieronder zijn de vorderingen belastingen nader gespecificeerd.
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Onderverdeling vorderingen belastingen
Gemeentelijke heffingen/belastingen
Precariorecht
Marktgelden
Parkeervergunningen/-boetes
Totaal

t/m 2007
76
3
3
5
87

2008
512

2009

38
550

54
54

Totaal
588
3
3
97
691

Debiteuren sociale zaken
Onder de debiteuren sociale zaken zijn vorderingen opgenomen die betrekking hebben op diverse
sociale regelingen. Onder de crediteuren sociale zaken zijn de kortlopende schulden van deze
sociale regelingen opgenomen. Jaarlijks worden er diverse bedragen inzake deze regelingen
ontvangen/betaald.
Debiteuren sociale zaken
Crediteuren sociale zaken
Saldo te vorderen sociale regelingen

3.610
1.686
1.924

Voor de dubieuze vorderingen van de sociale regelingen is in het kader van de Wet van Werk en
Bijstand (WWB) een voorziening getroffen. Er is een voorziening ingesteld tot een bedrag van
1.323
Debiteuren Shared Service Center
Met ingang van 2007 zijn de debiteuren van het Shared Service Center opgenomen onder de
vorderingen. Dit zijn de debiteuren op het gebied van ICT voor samenwerkende gemeenten.
Overige debiteuren privaatrechtelijk
De belangrijkste privaatrechtelijke vorderingen opgenomen onder de overige debiteuren zijn o.a:
1. Vorderingen op diverse gemeenten
192
2. Rente en aflossing hypothecaire lening
259
3. Diverse vorderingen op woningbouwverenigingen
682
Van de vorderingen bij andere gemeentelijke instellingen is in januari 2009 inmiddels 180
ontvangen.
Overige vorderingen
Onder de overige vorderingen zijn o.a. opgenomen de vorderingen op particulieren voor verstrekte
startersleningen voor woningbouw .
De gemeente verstrekt hiervoor bijdragen uit het stimuleringsfonds volkshuisvesting.
De overigen posten hebben betrekking op vorderingen op eigen personeel voor o.a. het
fietsplanproject en waarborgsommen.
Toelichting op de voorzieningen oninbaarheid:
Voor de privaatrechtelijke vorderingen is eveneens een voorziening ingesteld. Oninbare posten
worden ten laste van deze voorziening geboekt. Voor debiteuren sociale zaken is zoals reeds boven
is vermeld in het kader van de Wet van Werk en Bijstand (WWB) een afzonderlijke voorziening
gevormd voor de vorderingen die naar verwachting niet geïnd zullen worden. De oninbare posten
van de kredietbank worden ten laste van de voorziening voor de privaatrechtelijke vorderingen
gebracht.
Met betrekking tot de belastingdebiteuren is er geen ‘voorziening dubieuze debiteuren’ gevormd.
Oninbare posten worden ten laste van de totale opbrengst gemuteerd.
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•

Liquide middelen

Liquide middelen
Kas
Bank- en girosaldi
Kruisposten
Deposito`s en spaarrekeningen
Totaal

saldo 31-12-08
25
-1.461
25
11.255
9.844

saldo 31-12-07
21
1.012
9
22.054
23.096

Toelichting liquide middelen:
De bedragen in de toelichting zijn x € 1.000, behalve in de toelichting op de liquide middelen waarin
de werkelijke bedragen worden vermeld.
De omvang van de liquide middelen is in het rekeningsjaar afgenomen met 13 miljoen. Van 23
miljoen tot 10 miljoen. De oorzaak hiervan is gelegen in reguliere investeringen in de publieke
sector. In de loop van 2009 zullen de resterende liquide gebruikt worden voor de financiering van
overheidsuitgaven (grondexploitatie en publieke sector) waarna een situatie van kredietbehoefte
ontstaat.
De bank- en girosaldi bestaan hoofdzakelijk uit saldi in rekening-courant bij de Bank Nederlandse
Gemeenten.
Per 31 december 2008 lopen nog twee beleggingen, t.w. een uitzetting van 4 miljoen tegen een
rentepercentage van 3,727 % met een looptijd van 3 maanden die afloopt op 27 februari 2009 en
een uitzetting van 7 miljoen tegen een rentepercentage van 5,392 % met een looptijd van 12
maanden die afloopt op 30 juni 2009. Beide uitzettingen zijn gedaan bij de Bank Nederlandse
Gemeenten, waarvan de helft van het aandelenkapitaal in handen is van de Staat der Nederlanden
en de overige 50 % in handen van gemeenten en provincies. Het kredietrisico is hiermee maximaal
beperkt.

•

Overlopende activa

Overlopende activa
Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen
Overige overlopende activa
Totaal

Saldo 31-12-08
626
2.336
605
3.567

Saldo 31-12-07
468
2.312
-64
2.716

Toelichting onderverdeling overlopende activa:
Vooruitbetaalde bedragen
De vooruitbetaalde bedragen zijn betalingen die betrekking hebben op 2009 en worden in 2009
functioneel verantwoord.
De vooruitbetalingen bedragen zijn o.a.:
o Subsidies
69
o Contributie VNG
68
o Project Halte-toegankelijkheid
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Nog te ontvangen bedragen
De nog te ontvangen bedragen zijn o.a.:
o Wet inburgering nieuwkomers 2006
o Rijksvergoeding VWS
o Leerlingenvervoer
o Transitorische rente/rente beleggingen
o OZB en diverse belastingen 2008
o Planvorming A27
o Shared Service Center

90
331
355
661
160
166
146

Overige overlopende activa
De posten van de overlopende activa zijn posten die nog verrekend worden.
Voor de tussenrekening belastingen is een bedrag van 627 opgenomen.

Passiva
Vaste passiva c.q. financieringsmiddelen

•

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen “eigen vermogen” bestaat uit de reserves en het exploitatiesaldo.
Specificatie eigen vermogen
Algemene reserve
Reserve grondexploitatie
Bestemmingsreserves
Totaal Reserves
Exploitatiesaldo
Totaal eigen vermogen

saldo 31-12-08
80.940
24.529
18.236
123.705
7.190
130.895

saldo 31-12-07
83.838
22.796
15.814
122.448
4.393
126.841

Volgens het besluit begroting en verantwoording worden de reserves onderverdeeld in de algemene
reserves en bestemmingsreserves. De algemene reserves bestaan uit 3 reserves; algemene
reserve, financieringsreserve en de vrije reserve.
De bestemmingsreserves zijn de reserves waaraan door de raad een bepaalde bestemming is
gegeven. De reserves grondexploitatie behoren tot de bestemmingsreserves en worden op de
balans afzonderlijk vermeld. De voorzieningen behoren niet tot het eigen vermogen, maar tot het
vreemd (vast) vermogen. Tot de voorzieningen behoren ook de egalisatievoorzieningen voor de
egalisering van de tarieven van reinigingsrecht en rioolheffing. Dit zijn voorzieningen, waarvan de
bestemming gebonden is. De voorzieningen worden verderop in de toelichting nader toegelicht.
Het verloop van de reserves en voorzieningen worden in afzonderlijke overzichten weergegeven.
Het exploitatiesaldo 2008 behoort wel tot het eigen vermogen en wordt op de balans afzonderlijk
vermeld en in 2009 wordt hier door middel van een raadsbesluit een bestemming aan gegeven.
In 2006 is de nota reserves en voorzieningen door de raad vastgesteld, waardoor het inzichtelijk is
geworden welke reserves en voorzieningen er binnen de Gemeente Oosterhout beschikbaar zijn en
waarin de voorschriften volgen het Besluit Begroting en Verantwoording, die vanaf 2004 gelden, zijn
opgenomen. De algemene reserves zijn conform provinciale normen op peil gebracht.

221

Programmajaarrekening 2008

Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen +
toelichting (boek bijlagen).
Hierin worden de mutaties en het doel van de reserves en voorzieningen nader toegelicht. De
reserves en voorzieningen worden afzonderlijk vermeld en toegelicht. Ook in het jaarverslag worden
per programma de reserves nader toegelicht.
Het verloop van de reserves wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Verloop reserves
Saldo 31-12-07
+
resultaat 2007
+
rentebijschrijving
+
toevoeging
-/- onttrekking
Saldo 31-12-08

Algemene
reserves
83.838
4.031
717
110
7.756
80.940

Reserves
grondexploitatie
22.796
342
1.577
186
24.529

Bestemmingsreserves
15.814
362
585
4.625
3.150
18.236

Totaal
122.448
4.393
1.644
6.312
11.092
123.705

Resultaat 2007
In 2008 is het positief resultaat van 2007 van 4.393 bestemd conform Raadsbesluit juni 2008.
Dit bedrag is gestort in onderstaande reserves.
o Storing in de vrije reserve
4.031
o Storting in de bestemmingsreserve ICT/Shared Service Center
362
Rentebijschrijvingen
Rentebijschrijvingen zijn toevoegingen aan de reserve om de reserves op peil te houden.
In 2008 is er bij de algemene reserves 717, bij de reserves grondexploitatie 342 en bij de
bestemmingsreserves 585 aan rente bijgeschreven.
Toevoegingen en onttrekkingen
Door toevoegingen vermeerderen de reserves, door onttrekkingen verminderen de reserves.
In 2008 is er totaal 6.312 toegevoegd aan de reserves.
o Er is 110 toegevoegd is aan de algemene reserves
o Er is 1.577 toegevoegd aan de reserves grondexploitatie
o Er is 4.625 toegevoegd aan de bestemmingsreserves
In 2008 is er totaal 11.092 onttrokken aan de reserves.
o Er is 7.756 onttrokken aan de algemene reserves
o Er is 186 onttrokken aan de reserves grondexploitatie
o Er is 3.150 onttrokken aan de bestemmingsreserves

Toelichting onderverdeling algemene reserves:
Specificatie algemene reserves

Saldo 31-1208
4.378
36.000
40.562
80.940

Algemene reserve
Financieringsreserve
Vrije reserve
Totaal
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Saldo 31-1207
4.314
36.000
43.524
83.838
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Algemene reserve
De algemene reserve heeft een bufferfunctie en kan worden ingezet bij financiële tegenvallers, voor
het tijdelijk opvangen van eventuele rekeningstekorten. Er is in 2008 rente toegevoegd (64) om het
koopkrachtniveau van de reserve op peil te houden.
Financieringsreserve
De financieringsreserve heeft een inkomensfunctie. Dit houdt in dat de rente die bijgeschreven
wordt, uitsluitend wordt toegevoegd aan de exploitatie en niet aan de reserve zelf. De reserve is per
saldo ongewijzigd is gebleven.
Vrije reserve
De vrije reserve heeft een bestedingsfunctie en wordt ingezet om investeringen die voortkomen uit
projecten te financieren.
De periode van uitvoering is afhankelijk van bestuurlijke prioritering.
De vrije reserve is per saldo in 2008 verminderd met 2.962
Deze mutaties bestaan uit;
o Enerzijds de toevoegingen aan de reserve (4.794)
o Anderzijds de onttrekkingen aan de reserve (7.756)
De toevoegingen aan de vrije reserve zijn;
Ten laste van de exploitatie, voor extra afschrijving volgens BBV
De boekwinst van de verkoop aandelen vliegveld Seppe
De toevoeging vanuit het bestemmingsresultaat 2007
De rentebijschrijving

83
27
4.031
653

De onttrekkingen aan de vrije reserve zijn;
De uitgaven die ten laste van de exploitatie zijn gebracht
De investeringen die ten laste van de exploitatie zijn gebracht (*)
De toevoeging aan bestemmingsreserve doorontwikkeling organisatie
De toevoeging aan de bestemmingsreserve investeringsprojecten (**)

177
3.271
1.000
3.308

De belangrijkste investeringen ten laste van de vrije reserve zijn o.a.;

Via de exploitatie ( *)
Duurzaam revitalisering van het terrein Vijf Eiken
Reconstructie Bredaseweg-Zuid
Ontwikkeling project Santrijn-Huis van Cultuur
Ontwikkelstrategie Oosterhout-oost

2.098
499
377
167

Via de reserve investeringsprojecten ( **)
Bouw basisschool de Touwbaan
Renovatie zwembaden
Brandweerkazerne
Aanpassing publiekshal
Bouw Hans Bergerkliniek

1.386
509
682
104
47
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Toelichting onderverdeling reserves grondexploitatie:
Specificatie reserves grondexploitatie
Algemene bedrijfsreserve
Bovenwijkse voorzieningen
Totaal

Saldo 31-1208
13.049
11.480
24.529

Saldo 31-1207
12.744
10.052
22.796

Algemene bedrijfsreserve
De algemene bedrijfsreserve van de grondexploitatie is op peil gebracht conform provinciale
richtlijnen. Deze reserve is ingesteld voor de opvang van verliezen/tekorten en planschadeclaims
voor de grondexploitatie. De vermeerdering van de reserve is de rentebijschrijving (192) om deze
reserve op peil te houden en de storting bijdrage locatiegebonden subsidies 2007 (113).
Bovenwijkse voorzieningen
Deze reserve is bestemd voor de nog uit te voeren werkzaamheden in de infrastructuur waarvoor
ten laste van de diverse grondexploitaties al een bijdrage is geleverd.
De reserve is in 2008 per saldo vermeerderd met 1.428.
o De toevoeging aan de reserve bedraagt 1.614 om de infrastructuur te kunnen bekostigen.
o Vanuit de grondopbrengst is er 1.464 gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen en is
150 aan rente bijgeschreven. Per m2 opbrengst grond wordt er 10 euro in deze reserve
gestort.
o De onttrekking aan de reserve bedraagt 186 voor de investeringen voor infrastructuur.

Toelichting onderverdeling bestemmingsreserves:
Specificatie bestemmingsreserves
Reserve investeringsprojecten
Reserve BTW-compensatiefonds
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Overige bestemmingsreserves
Totaal

Saldo 31-1208
13.385
1.079
370
3.402
18.236

Saldo 31-1207
11.184
2.049
438
2.143
15.814

De bestemmingsreserves zijn in 2008 per saldo vermeerderd met 2.422.
Hieronder worden de mutaties vermeld in bovenstaande overzicht toegelicht.
Reserve investeringprojecten
De reserve investeringsprojecten is voor dekking van de kapitaallasten van investeringen met een
economisch nut die ten laste van reserves worden gebracht.
Voor de (toekomstige) kapitaallasten in verband met investeringsuitgaven worden gelden aan de
reserve toegevoegd.
Ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten worden er onttrekkingen uit deze reserve gedaan en
worden ten gunste van de exploitatie gebracht.
De reserve is in 2008 per saldo toegenomen met 2.201.
o Er is in 2008 een bedrag van 3.308 toegevoegd voor de investeringsuitgaven met
economisch nut. Deze investeringsuitgaven zijn ten laste van de vrije reserve gebracht en
zijn reeds vermeld bij de toelichting van de vrij reserve.
o Daarnaast is er rente bijgeschreven (504) en toegevoegd aan de reserve.
o Er is in 2008 een bedrag van 1.611 onttrokken voor de dekking van de jaarlijkse
kapitaallasten.
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Reserve BTW-compensatiefonds
De reserve is bestemd voor het financiële verloop van het BTW-compensatiefonds. Het financiële
uitgangspunt is een neutraal karakter, maar doordat verrekeningen niet gelijktijdig plaatsvinden
brengt dit financiële consequenties met zich mee.
De reserve is verminderd met 970.
In 2008 is er 1.000 onttrokken aan deze reserve en ten gunste van de exploitatie gebracht.
In 2008 is er rente (30) toegevoegd om deze reserve op peil te houden.
Reserve Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Deze reserve in ingesteld om de eventuele toekomstige nadelen door de invoering van de WMO op
te kunnen vangen.
De reserve is in 2008 verminderd met 68.
o Er is 74 onttrokken aan deze reserve voor implementatiekosten WMO.
o De toevoeging (6) is de rentebijschrijving om de reserve in stand te houden.
Overige bestemmingsreserves
Specificatie overige bestemmingsreserves
Reserve woonfonds
Reserve rente-risico Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS)
Reserve startersleningen
Reserve Oosterhout Familiestad
Reserve buitenspelen
Reserve doorontwikkeling
Reserve samenwerking Shared Service Center/ICT
Overige bestemmingsreserves
Totaal

Saldo 31-1208
414
496
769
119
291
746
347
220
3.402

Saldo 31-1207
396
452
760
56
140
0
-15
339
2.143

Reserve woonfonds
In deze reserve zijn geen bijdragen gestort en onttrokken om projecten op het gebied van wonen te
ondersteunen.
In 2008 is er uitsluitend rente bijgeschreven, waardoor de reserve met 18 is toegenomen.
Reserve rente-risico BWS
De reserve voor BWS is een reserve voor opvang van de risico`s bij renteschommelingen.
Jaarlijks wordt het saldo van de ontvangen en betaalde rente toegevoegd resp. onttrokken aan de
reserve. In 2008 is dit saldo eveneens toegevoegd.
Reserve startersleningen
Deze reserve is ingesteld ter bevordering van het kopen van een woning door starters. De financiële
bijdragen worden ten laste van deze reserve gebracht. Er is in 2008 weinig gebruik gemaakt van
deze reserve.
Reserve Oosterhout Familiestad
Deze reserve is ingesteld voor de doorontwikkeling volgens concept “Oosterhout Familiestad”.
In 2008 is er 63 toegevoegd aan deze reserve. In 2007 was er ten onrechte (63) onttrokken en is in
2008 gecorrigeerd door dit bedrag weer toe te voegen aan de reserve.
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Reserve buitenspelen
Deze reserve is ingesteld voor het verbeteren, samenvoegen en vernieuwen van de
speelvoorzieningen.
De reserve is in 2008 per saldo vermeerderd met 151.
o De toevoeging van 232 is de jaarlijkse storting in deze reserve
o De onttrekking van 81 is voor de kosten via de exploitatie
Reserve doorontwikkeling
Er is een bedrag van 1.000 beschikbaar gesteld voor de reserve doorontwikkeling conform
raadsbesluit juli 2007. Dit bedrag is in 2008 vanuit de vrije reserve onttrokken en toegevoegd aan
deze reserve.
In het totaal is er 279 aan de reserve onttrokken voor investeringen en uitgaven die ten laste van de
exploitatie zijn gebracht.
Reserve samenwerking SSC/ICT
De reserve Shared Service Center (SSC) en ICT-samenwerking vertoonde in 2007 een negatief
bedrag van 15. Dit bedrag was de negatieve uitkomst van de activiteiten op ICT gebied voor andere
gemeenten. Voor deze activiteiten ontvangt de gemeente Oosterhout inkomsten van andere
gemeente, waarin schommelingen tussen de te verwachten kosten en de werkelijke kosten
optreden. In 2008 is er vanuit het bestemmingsresultaat 2007 een bedrag toegevoegd, waardoor
deze reserve weer een positief karakter heeft gekregen.
Overige bestemmingsreserves
Overige bestemmingsreserves zijn o.a.
o Bestemmingsreserves voor onderhoud en vervanging de Bussel (25)
o Voor instandhouding gemeentelijke monumenten (52)
o Voor concentratie parkeervoorzieningen (101)
o Zie voor nadere specificatie en toelichting het boek bijlagen, staat van reserves en
voorzieningen, waarin de onderverdeling en toelichting mutaties van alle
bestemmingsreserves is aangegeven.

•

Voorzieningen

De voorzieningen zijn passiefposten in de balans ter dekking van voorzienbare lasten in verband
met risico`s en verplichtingen. De egalisatierekeningen zijn voorzieningen voor de egalisering van
tarieven.
De egalisatierekeningen zijn ter dekking van de aan derden doorberekende tarieven voor reinigingsen rioolheffing. Uitgangspunt is dat de tarieven 100% kostendekkend zijn. De aanwending is voor de
matiging van de tarieven. In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de
rekening baten en lasten zijn vrijgevallen. Door vrijval vermindert de reserve.
Gegevens over de voorzieningen zijn in de staat van reserves en voorzieningen in het boek bijlagen
opgenomen.
Onderstaande gegevens staan hierin vermeld.
- De stand van de reserves/voorzieningen per 31-12-2007 en per 31-12-2008
- De doelstelling per voorziening
- Toelichting op de mutaties
Het verloop van de voorzieningen in 2008 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
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Voorzieningen
Egalisatierekeningen
Voorzieningen
Totaal

Saldo
31-12-07
475
7.649
8.124

Toevoeging

Vrijval

1.351
1.480
2.831

Onttrekking

43
43

3.023
3.023

Saldo
31-12-08
1.826
6.063
7.889

Toelichting onderverdeling egalisatierekeningen:
egalisatierekeningen
Reiniging
Riolering
Totaal

Saldo
31-12-07
211
264
475

Toevoeging

Vrijval

260
1.091
1.351

Onttrekking

0

0

Saldo
31-12-08
471
1.355
1.826

Egalisatierekening reiniging
Er is 260 toegevoegd aan de voorziening om tot een sluitende exploitatie te komen.
Egalisatierekening riolering
In totaal is er in 2008 een bedrag van 1.091 aan de voorziening toegevoegd.
Om de tarieven kostendekkend te houden is het teveel ontvangen bedrag toegevoegd aan de
egalisatierekening, zodat de exploitatie sluitend is.

Toelichting onderverdeling voorzieningen:
Specificatie voorzieningen
Salarisvergoeding nonactiviteit
Voorziening Wet, Werk en Bijstand
Intensivering stedelijke vernieuwing
Overige voorzieningen
Totaal

Saldo
31-12-07
905
1.940
1.900
2.904
7.649

Toevoeging

Vrijval

538
289
653
1.480

43
43

Onttrekking
441
258
286
2.038
3.023

Saldo
31-12-08
1.002
1.682
1.903
1.476
6.063

Salarisvergoeding nonactiviteit
De voorziening Is ingesteld voor het opvangen van de financiële gevolgen van non-activiteit van
(voormalig) personeel en bestuurders.
Er is via de exploitatie 538 toegevoegd en 441 onttrokken aan de voorziening.
Voorziening Wet, Werk en Bijstand (WWB)
De voorziening is ingesteld voor het opvangen van de exploitatieresultaten binnen de uitvoering van
het inkomensdeel van Wet & Werk en Bijstand (WWB).
In 2008 is hiervoor 258 onttrokken aan de voorziening WWB.
Intensivering stedelijke vernieuwing (ISV)
Er zijn 5 voorzieningen voor intensivering stedelijke vernieuwing.
De voorzieningen hebben een aanjaagfunctie subsidie voor projecten vallend binnen het ISV
programma.
Aan de voorziening is 289 toegevoegd en 286 onttrokken.
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Overige voorzieningen
De vrijvallende middelen (43) zijn de gelden die ten gunste van de exploitatie zijn terug gestort.
De voorziening oudkomers (42) en de voorziening stimuleringsregeling sociaal beleid oud-jong (1)
zijn opgeheven en ten gunste van de exploitatie gebracht.
Gegevens over de overige voorzieningen zijn in de staat van reserves en voorzieningen in het boek
bijlagen opgenomen.
Onderstaande gegevens staan hierin vermeld.
- De stand van de reserves/voorzieningen per 31-12-2007 en per 31-12-2008
- De doelstelling per voorziening
- Toelichting op de mutaties
Hieronder worden de overige voorzieningen nader gespecificeerd:
Specificatie
overige voorzieningen
WAVA/GO
Shared Service Center
FPU gelden
TIPP gelden
Overige voorzieningen
Totaal

Saldo
31-12-07
826
208
242
326
1.302
2.904

Toevoeging

Vrijval

Onttrekking
825

208
224
221
653

292
43
43

921
2.038

Saldo
31-12-08
1
416
174
326
559
1.476

WAVA/GO
Deze voorziening is ingesteld ter aanzuivering tekorten van de WAVA/GO.
In 2008 is er 825 onttrokken aan deze voorziening voor aanzuivering van tekorten in 2008.
Shared Service Center
Met ingang van 2007 is er een voorziening opgesteld op het gebied van ICT voor samenwerkende
gemeenten. In 2008 is de voorziening toegenomen, omdat voor de samenwerkende gemeenten
Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle-nassau ook een voorziening is gevormd.
FPU gelden
Deze voorziening is ingesteld om te kunnen voldoen aan de opgebouwde FPU-rechten van
medewerkers tot de pensioengerechtigde leeftijd. Er is 224 toegevoegd en 292 onttrokken aan deze
reserve.
TIPP gelden
Voorziening voor het project duurzame revitalisering Vijf Eiken.
In 2008 zijn er geen mutaties geweest.
Overige voorzieningen
Overige voorzieningen zijn o.a. voorziening voor ouderenbeleid ( 68), marktplaats cultuureducatie
(40), voorziening onderwijs/LMC,RMC (184), voorziening leeftijdsbewust personeelsbeleid (116).
Zie voor overige informatie het boek bijlagen, staat van reserves en voorzieningen, waarin de
onderverdeling en toelichting mutaties van alle voorzieningen is aangegeven.
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•

Langlopende schulden

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:
Langlopende schulden
Besluit woninggebonden subsidies (BWS)
Onderhandse geldleningen
waarborgsommen
Totaal

Saldo 31-12-08
1.846
29.703
1
31.550

Saldo 31-12-07
2.305
32.512
1
34.818

Toelichting langlopende schulden (> 1 jaar):
Tot de langlopende schulden behoren de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar.
Het Besluit Woninggebonden Subsidies (B.W.S.) heeft betrekking op het verlenen van geldelijke
steun voor het bouwen van woningen in de huur en koopsector en voor het treffen van
voorzieningen aan woningen. Het opgenomen bedrag betreft de toegezegde subsidies aan
kopers/verhuurders van woningen die daarvoor in aanmerking kwamen in de jaren 1992 t/m 2000.
Het door het Rijk beschikbaar gestelde budget voor genoemde regeling is inmiddels beschikt.
Nu vindt er alleen nog de afloop van de toegekende subsidies plaats.
De totale rentelast voor 2008 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt: 1.634
Hieronder wordt het verloop van de onderhandse leningen weergegeven:
Saldo onderhandse leningen per 31-12-07
nieuwe leningen
Extra aflossingen
Reguliere aflossingen
Saldo onderhandse leningen per 31-12-08

32.512
2.809
29.703

Aflossingsverplichtingen onderhandse leningen
2009-2012
2013-2016
Na 2016
Totaal

16.429
1.166
12.108
29.703
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Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
Vlottende passiva
Kortlopende schulden
Overlopende passiva
Totaal vlottende passiva

•

31-12-08
10.776
10.428
21.204

31-12-07
9.193
8.752
17.945

31-12-08
534
1.686
638
7.918
10.776

31-12-07
402
1.409
153
7.229
9.193

Kortlopende schulden

De onderverdeling van de kortlopende schulden (< 1 jaar) is als volgt:
Kortlopende schulden
Crediteuren publiekrechtelijke lichamen
Crediteuren sociale zaken
Crediteuren Shared Service Center
Overige crediteuren privaatrechtelijk
Totaal

Toelichting onderverdeling kortlopende schulden:
Crediteuren publiekrechtelijke lichamen
De schulden aan publiekrechtelijke lichamen zijn o.a. de schulden aan belastingdienst inzake de
aangifte loonheffing 2008 voor een bedrag van 148 en voor de aangifte omzetbelasting voor een
bedrag van 130. Daarnaast zijn er nog bedragen te betalen aan andere gemeenten.
Crediteuren sociale zaken
Dit zijn de nog te betalen posten van diverse sociale regelingen. Zie debiteuren sociale zaken voor
de vorderingen van diverse sociale regelingen en voor een nadere toelichting.
Crediteuren Shared Service Center
Met ingang van 2007 zijn de crediteuren van het Shared Service Center opgenomen onder de
kortlopende schulden. Dit zijn de crediteuren op het gebied van ICT voor samenwerkende
gemeenten.
Overige crediteuren privaatrechtelijk
Omvangrijke posten zijn o.a.
o Huisvesting Oosterhout
o Pensioenen
o Onderhoud werkzaamheden openbare ruimte
o Onderhoud openbaar groen
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434
217
845
455
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•

Overlopende passiva

De onderverdeling van de overlopende passiva is als volgt:
Overlopende passiva
Vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen
Overige overlopende passiva
Totaal

31-12-08
2.304
5.989
2.135
10.428

31-12-07
1.159
6.012
1.581
8.752

Toelichting onderverdeling overlopende passiva:
Vooruit ontvangen bedragen
De vooruit ontvangen bijdragen worden onderverdeeld in:
o Vooruit ontvangen rijksbijdragen
o Overige vooruit ontvangen bedragen

1.895
409
2.304

Vooruit ontvangen rijksbijdragen
Als gevolg van een stelselwijziging art. 49 van de BBV per 1-1-2008 worden de vooruitontvangen
rijksbijdragen opgenomen onder de overlopende passiva en niet meer als voorziening.
Onder de vooruitontvangen rijksbijdragen zijn opgenomen de van overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van
lasten van volgende begrotingsjaren. In onderstaand overzicht wordt het verloop hiervan
weergegeven.

Specificatie
voorschotbedragen
Subsidie geluidsscherm
Subsidie Europees Sociaal Fonds
Breedtesport
Wet inburgering
Totaal

Saldo
01-01-2008

Toevoeging

0
251
121
581
953

Onttrekking

186
27
729
942

Overige vooruit ontvangen bedragen
De overige vooruit ontvangen bedragen bestaan o.a. uit:
o De recettes van de Bussel voor 2008
o Parkeervergunningen 2008
Nog te betalen bedragen
De nog te betalen bedragen bestaan o.a. uit:
o *Schulderkenning te verwerven gronden Zwaaikom (zie hieronder)
o Transitorische rente vaste geldleningen
o WAVA/GO
o Loonheffing en ZVW
o Overgang Wet Werk en Bijstand/Werk en Inkomen
o Diverse subsidies
o Algemene uitkering 2008
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0

174
168

1.073
895
337
324
214
835
655

Saldo
31-12-08
186
278
121
1.310
1.895

*Schulderkenning te verwerven gronden Zwaaikom.
Van de aankopen in het kaders van de verwerving en realisatie van het bestemmingsplan de
Zwaaikom worden de koopsommen verrekend op het moment dat de verkoopopbrengsten op het
“Eiland” worden gerealiseerd.
Overige overlopende passiva
Onder de overige overlopende passiva zijn o.a. opgenomen.
o Tussenrekening van de bouwgrondexploitatie
o Tussenrekening voor sociale verzekeringen
o Af te dragen loonheffing december 2008

88
885
1.020

De nog af te dragen loonheffing december 2008 is in januari 2009 betaald.

Waarborgen en garanties
De gewaarborgde geldleningen worden als volgt gespecificeerd:

Leningen t.b.v. zorg
Leningen t.b.v. sport
Leningen t.b.v. cires
Leningen t.b.v. onderwijs en welzijn
Leningen t.b.v. milieu
Leningen t.b.v. particulieren
Leningen Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Totaal

Garantiebedrag 2008
14.578
971
4.095
704
159
13.273
301.761
335.541

Garantiebedrag 2007
13.469
1.059
3.428
833
458
19.249
100.971
139.467

De staat van gewaarborgde geldleningen was in 2007 niet volledig, waardoor er in 2008 een
scherpere controle is gehouden en de gegevens zijn gecorrigeerd c.q. zijn aangevuld.
De leningen van 301.761 hebben betrekking op leningen aan woningbouwverenigingen waarvan het
overheidsrisico is overgenomen door Waarborgfonds Sociale Woningbouw.

Programmajaarrekening 2008

232

5.7.3 Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Een aantal overeenkomsten uit 2008 loopt door naar het jaar 2009.Onderstaand is een overzicht
gegeven van een aantal belangrijke meerjarige verplichtingen (en het begrote bedrag voor 2009):
Korte beschrijving aard
werkzaamheden

Contractduur

(Schatting)
Totaalbedrag

Essent Sturing Afvalverwijdering

Looptijd tot 2012

Bedrag 2008 circa
€ 2,4 miljoen.

Contract voor afvalinzameling KCA

Tot en met 2009 (via MARB)
Er is gebruik gemaakt van de
optie tot verlenging “oude”
contract met 2 jaar

Bedrag 2008 circa
€ 45.000

Levering personeelsdiensten via
Content. Het contract bestaat uit 3
percelen:
• 1: inhuur/ detachering/ payroll
t/m MBO-niveau
• 2: idem HBO-niveau en hoger
• 3: adviesdiensten (mobiliteitsbevorderende activiteiten,
assessments, werving & selectie,
specialistenfuncties)

Samen met 5 andere
gemeenten is gedurende de
periode 01-01-2006 t/m 31-122008 een raamcontract
afgesloten.

Bedrag 2008
€ 2.300.000 incl.
BTW

Levering energie (gas en elektriciteit)
door Dong

Contract tot juli 2011, daarna
opnieuw Europese
aanbesteding

Bedrag 2008 circa
€ 1,1 miljoen

Accountantscontrole door
PriceWaterhouseCoopers NV

Tot en met 2009

Circa € 56.000 per
jaar.

Contract verwerking afvalstroom grof
gesorteerd afval door van den Noort

Contract tot 1 februari 2009
met optie tot verlenging van 1
jaar

Bedrag 2009 circa
€ 266.000

Restaurant door Albron

Het contract met Albron is in
2002 afgesloten voor drie jaar
met mogelijkheid tot
verlenging. Dit is ook voor
2009 gebeurd.

Bedrag 2009 circa
€ 152.000

Catering door Vermeulen

Contract is in 2002 afgesloten
en wordt jaarlijks verlengd. Dit
is ook voor 2009 gebeurd.

Bedrag 2009 circa
€ 170.000

5.8 Ontwikkelingen na balansdatum
De belangrijkste punten die van belang zijn als ontwikkeling na balansdatum zijn ook weergegeven
in de paragraaf weerstandsvermogen. Hier zijn risico’s beschreven, die tevens behoren tot
ontwikkelingen na balansdatum.
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5.9 Rechtmatigheid en SiSa
In het kader van de controle op rechtmatigheid van de accountant is het noodzakelijk om jaarlijks
het normenkader te actualiseren in overeenstemming met de landelijke kadernota. Begin 2009 heeft
dit plaatsgevonden en is ook de raad, conform afspraak, hierover geïnformeerd. Het normenkader
dient als uitgangspunt voor de uit te voeren accountantscontrole. De belangrijkste aanpassingen van
het normenkader ten opzichte van 2007 betreffen:
- het, op advies van de accountant en in overeenstemming met andere gemeenten, beperken
van de normen voor inkoop en aanbesteding tot de Europese regelgeving in plaats van de
normen zoals die in de Nota inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Oosterhout 2003
waren vastgelegd
- de uitbreiding van regelgeving die deel uit maakt van het project Single Information Single
Audit
- de actualisering aan de hand van de door de gemeenteraad vastgestelde verordeningen.

De te realiseren verbeteringen op het gebied van rechtmatigheid vormen onderdeel van het
ingezette kwaliteitstraject (totale doorlooptijd van 5 jaar). Als onderdeel van het kwaliteitstraject
wordt geïnvesteerd in verbetering van processen zoals subsidieverlening, parkeren, inkopen,
investeren en factuurafhandeling. De administratieve organisatie en interne beheersing wordt door
de accountant als positief beoordeeld met uitzondering van de naleving van het inkoop- en
aanbestedingsbeleid. Op dit gebied is er qua financiële rechtmatigheid, evenals voorgaande jaren,
sprake van geconstateerde tekortkomingen en onzekerheden ten aanzien van de juiste toepassing
van de inkoopprocedure. Op basis van eigen evaluatie, de interne controles van 2006 en 2007
worden concrete acties ondernomen om de inkoopfunctie en het proces van aanbesteding
structureel te verbeteren. Ook in het recent verschenen rapport van de Rekenkamer West-Brabant
zijn deze acties nogmaals uiteengezet. De verwachting is dat effecten van deze verbeteracties in
2009 zichtbaar worden.

Het project Singel Information en Single Audit (SiSa), vermindert, vereenvoudigt en stroomlijnt het
Rijk de verantwoordingsinformatie van medeoverheden over ontvangen specifieke uitkeringen. Voor
het van kracht worden van de SiSa was voor iedere ontvangen specifieke uitkering een afzonderlijke
verantwoording noodzakelijk, met bijbehorerende accountantsverklaring. Binnen de SiSasystematiek wordt de financiële verantwoording beperkt tot enkele gegevens per uitkering.
Stapsgewijs wordt de verantwoordingsinformatie tussen medeoverheden, zoals provincies en
gemeenten, onder de SiSa gebracht. In 2008 geldt SiSa voor onze gemeente voor de volgende
regelingen:
 Innovatie openbaar bestuur
 Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB)
 Onderwijs Achterstandenbeleid niet GSB (OAB)
 Wet Educatie Beroepsonderwijs niet G-31
 Regeling dagarrangementen en combinatiefuncties
 Spoorweglawaai
 Externe veiligheid
 Subsidieregeling aanpak zwerfafval
 Inburgering
 Inburgering ( nieuwe stelsel)
 Besluit locatiegebonden Subsidies 2005
 Investering Stedelijke Vernieuwing (ISV)
 Brede doeluitkering verkeer en vervoer
 Regionale mobiliteitsfondsen
 Wet Sociale Werkvoorziening (verantwoording door WAVA)
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Wet Werk en Bijstand
IOAW
IOAZ
Bijstandverlening Zelfstandigen
Regeling Buurt, Onderwijs en Sport
Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties
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Bijlage 1 Kerngegevens
De cijfers over de jaren 2006 en 2007 zijn gebaseerd op de definitieve cijfers van het CBS (en
kunnen derhalve afwijken van de voorlopige cijfers in het jaarverslag 2007). De cijfers 2008
betreffen voorlopige cijfers welke pas in de loop van 2009 definitief worden vastgesteld.
Fysieke structuur

2006

2007

2008

Oppervlakte (in ha.):
• waarvan stedelijk gebied
• waarvan agrarisch gebied
• waarvan bosgebied

7.309
26%
49%
16%

7.309
26%
49%
16%

7.309
26%
49%
16%

22.515
35%
4%
61%

22.985
35%
4%
61%

23.027
35%
4%
61%

2,34

2,32

2,33

1.377

1.378

1.378

2006

2007

2008

53.295
12.680
32.497
8.118

53.785
12.738
32.690
8.357

54.216
12.785
32.770
8.661

4.297
769
27
947
2.554

4.005
735
24
713
2.533

3.753
639
24
599
2.491

Aantal minderheden (allochtonen) :
• waarvan niet-westerse allochtonen

8.800
4.480

9.179
4.710

9.700
5.000

Aantal leerlingen basisonderwijs:
• waarvan openbaar basisonderwijs
• waarvan bijzonder basisonderwijs

5.049
1.313
3.736

5.062
1.366
3.696

5.044
1.390
3.654

518

547

525

Aantal woningen (op 31 december):
• waarvan sociale huur
• waarvan particuliere huur
• waarvan particulier woningbezit
Gemiddelde woningbezetting

1

Omgevingsadressendichtheid

2

Sociale structuur
Aantal inwoners (op 31 december):
• waarvan 0 t/m 19 jaar
• waarvan 20 t/m 64 jaar
• 65 jaar en ouder
Aantal uitkeringen (op 31 december):
• waarvan Wet Werk en Bijstandswet (WWB)
• waarvan Aanvullende sociale voorzieningen
• waarvan Werkloosheidswet (WW)
• waarvan Arbeidsongeschiktheid (WAO)
3

Aantal leerlingen speciaal onderwijs

1
2

3

Gemiddelde woningbezetting: het gemiddeld aantal personen per woning (excl. tehuisbevolking).
Omgevingsadressendichtheid (CBS): Het gemiddeld aantal adressen per vierkante kilometer. Zegt iets over de
stedelijkheid van de gemeente. Op basis hiervan is Oosterhout ingedeeld bij de (matig) stedelijke gemeenten.
Allochtonen (CBS): Personen die zelf (eerste generatie) of waarvan tenminste één van de ouders (tweede generatie) in het
buitenland is geboren; Allochtonen uit niet-westerse landen zijn 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).
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Sociale structuur

2006

2007

2008

(vervolg van vorige pagina)
Aantal leerlingen vervolgonderwijs:
• waarvan woonachtig in een andere gemeente
• waarvan op een vmbo-school
4
• waarvan op het mbo in Oosterhout

3.612
33%
42%
--

3.660
32%
39%
--

3.634
32%
36%
2%

54.650
46.520

54.860
46.950

55.380
47.590

5

Klantenpotentieel :
• lokaal
• regionaal

Financiële structuur
(vetgedrukte bedragen zijn in € 1.000)
Gewone uitgaven
Per inwoner

31-12-2007

31-12-2008

114.267
2.124

122.265
2.255

9.058
168

9.027
167

Riolering en afvalstoffenheffing
Per inwoner

10.005
186

11.121
205

Algemene uitkering gemeentefonds
Per inwoner

40.467
752

44.114
814

Vaste schuld
per inwoner

34.818
647

31.550
582

126.841
2.358

131.434
2.424

Opbrengst onroerende zaakbelasting
Per inwoner

Reserves (incl. resultaat)
Per inwoner

4
5

In augustus 2008 opende het Florijn College in Oosterhout een Mbo-opleiding.
Klantenpotentieel (CBS): 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 in de omgeving 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 (zwaartekrachtmodel).
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Bijlage 2 Personeelssterkte en- lasten in 2008

Personele budgetten
Lonen en salarissen
Tijdelijk personeel
Opleidingen
Algemene afdelingskosten
Specifieke afdelingskosten
Subtotaal
Inkomsten
Totaal
stijging CAO akkoord
Netto stijging

Afdeling
Service & Ondersteuning
Brandweer
Stedelijke Ontwikkeling
Directie
Veiligheid, Vergunningverlening & Handhaving
Publieksdiensten
Ruimte en Beheer Woonomgeving
Bestuur, Control & Advies
Sport, Cultuur & Welzijn
Werk, Inkomen & Zorg
Griffie
Totaal
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Begroting
2008
21.756
368
181
326
231
22.861
374
22.487

Werkelijk

Aantal
formatieplaats
en

Totale
personele
kosten

70
12
23
22
44
24
112
16
35
64
4
426
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20.427
2.545
538
507
130
24.147
1.119
23.027

3.756
666
1.562
1.407
2.924
1.123
5.210
988
1.807
3.320
264
23.027

Resultaat
1.329
-2.177
-357
-182
101
-1.286
-745
-540
396
-144

Bijlage 3
3. 1 Bijlage investeringen 2008: afgesloten kredieten 2008
De volgende kredieten worden per 31-12-2008 afgesloten, aangezien de projecten gereed zijn dan
wel niet meer tot uitvoering komen.
Krediet

Totaal
beschikbaar
2008

Overheidsloket OL 2000

Werkelijk
2008

Restant cq.
resultaat

12.042

1.860

10.182

12.042-

1.860-

10.182-

-

-

-

83.672

71.216

12.456

1.511.484

1.502.264

9.220

600.000

600.000

-

Vervanging tractiemiddel bestelauto

40.789

41.122

333-

Vervanging ontstoppingsunit

16.745

16.745

-

Digitalisering documentenbeheer

58.000

77.176

19.176-

-

5.333-

5.333

Vervangen maaimachine

35.768

35.056

712

Vervangen hydraulische kraan

31.376

31.376

-

Verv. dienstauto's brandweer

60.677

45.149

15.528

-

400-

400

Verv. Personeel/materiaal bus

63.120

45.105

18.015

Testbank ademluchtapp. Brw

21.040

21.040

-

Verv. Piketvoertuig Brandweer

42.080

62.268

20.188-

9.468

4.959

4.509

Herinr. St. Janstraat

33.674

26.050

7.624

Herinr. Nwe Bouwlingstr

73.347

6.943

66.404

Herinr Kloosterstr

14.862

-

14.862

3.250

72-

3.322

43.162-

27.782

70.944-

-

21.600-

21.600

Fase 2007 vernieuwing Openbare Verlichting

383.766

446.111

62.345-

Rec. kruispunt Holtroplaan

221.118

211.996

9.122

273.000-

213.000-

60.000-

18.610

4.160

14.450

-

9.900-

9.900

Verv. VRI Slotl/Ridderstraat

42.740

4.767

37.973

Fiets/voetgangersoversteek lage Molenpolderweg
t.h.v. Zeislaan

77.084

93.105

16.021-

77.084-

93.105-

16.021

26.300

15.974

10.326

Overheidsloket OL 2000 (onttrekking vrije reserve)
Verv. Bestelauto
ICT-investeringen
Aankoop Brakestein (excl.park)
Aankoop park Brakestein

Invoering BAG/baten

Verv. dienstauto's brandweer/baten

Vervanging van uitruk- en uniformkleding van de
brandweer

Herinrichting Larenbuurt/baten
Integrale inrichting Warandelaan
Integrale inrichting Warandelaan/baten

Rec. kruispunt Holtroplaan/baten
Verv. VRI AvThornstr/Leysenhoek/ Veerseweg
Verv. VRI AvThornstr/Leysenhoek/ Veerseweg/baten

Fiets/voetgangersoversteek lage Molenpolderweg
t.h.v. Zeislaan(t.l.v. reserve bovenwijkse voorziening)
Plan van aanpak voor het kruispunt
Oostpolderweg/Hoofseweg
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Onderzoek fijnmazig openbaar vervoer

17.500

-

17.500

Koers fijnmazig openbaar vervoer

26.300

1.300

25.000

Uitbreiding capaciteit fietsenkelder Markt

68.392

62.585

5.807

Duurzame revitalisering Vijf Eiken/baten

115

-

115

Revitalisering Vijf Eiken Westdeel/baten

-

17.872-

17.872

4.538-

4.538

Verkoop aandelen Vliegveld Seppe/baten
IHP 2005-2008 Scholen

1.358.635

1.358.635

-

IHP 2005-2008 Scholen

-

148.133-

148.133

547.380

579.712

32.332-

547.380-

579.712-

32.332

Uitbreiding De Zwaaikom

564.240

564.240

-

IHP project onderwijshuisvesting tijdelijke lokalen
OBS Rubenshof

215.660

215.660

-

IHP project aanpassingen Lievenshove, tlv
bestemmingsreserve VSO

42.000-

42.000-

-

7.005

-

7.005

10.099

5.109

4.990

Tweede gymzaal Vrachelen
Tweede gymzaal Vrachelen t.l.v. vrije reserve

Verv. cv bibliotheek Oosterheide
Schuifdeuren bij bibliotheek Arkendonk
Verv. abri's de Warande

100.000

103.700

3.700-

Vervangen vd buitenkozijnen vh restaurant vd
sporthal Oosterheidehal

32.500

31.776

724

Aanpassing entree gymzaal Kruidenlaan

28.000

30.573

2.573-

Vervangen slibzuiger De Warande

40.000

41.160

1.160-

Vervanging dakbedekking sporthal de Warande

57.500

57.500

0

508.918-

508.918-

0-

Lockersysteem sportcentrum Arkendonk

24.196

23.591

605

Tourniquet recr. De Warande

38.924

41.053

2.129-

Verv. Springpl. De Warande

27.352

26.600

752

Renovatie voetbalv. Sportpark De Elskens

63.120

55.005

8.115

Renoveren toiletgroep restaurant bij sporthal
Arkendonk

42.080

41.534

546

Restauratie cachot Dorst

34.300

25.450

8.850

3.336

7.158

3.822-

Herinr. Rulstraat( t.l.v. bestemmingsreserve
bomenfonds)

3.336-

7.158-

3.822

Meerj. Progr. Openb.ruimte

2.616-

-

2.616-

Renovatie zwembaden t.l.v. reserve

Herinr. Rulstraat

Aankoop shovel

166.000

179.229

13.229-

Salon- en pakwagenter.kermis

21.755

15.644

6.111

Aanpassing wijkcentrum Dommelbergen

11.000

10.026

974

Onderhoud buurthuis de Klip

45.000

44.231

769

Vervangen keuken wijkcentrum Slotjes

12.500

17.175

4.675-

Onderh. Wijkcentrum Dommelbergen

22.828

22.819

9

Onderhoud de Pannehoef

20.724

28.269

7.545-

2.419

2.059

360

46.907

2.892-

49.799

-

-

-

131.884-

3.869

135.753-

Meetplan Kan. str. / Gooik. dam
3 Overstortpl. Westst 1 en 2
Rioolverv. 2006/div. voorber.
Rio 06/div.str. O'heide
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Afk. regenw. Nwe B.str.

18.661-

-

18.661-

Voorber afk Statendamw N&Z

100.206

101.306

1.100-

Rioolrep. Boischotl/Loevsl

-

-

-

Ond. waterberging Slotjes-midden+stadskern

12.178

12.177

1

Voorbereidende werkzaamheden Slotjes-midden

19.493

20.908

1.415-

Inlaatconstructie op het industrieterrein Weststad 1
en 2

17.321

18.775

1.454-

Verv. Peilbuizen grondw.

6.000

14.138

8.138-

Rioolver. Lange Voren

6.939

-

6.939

2.250-

-

2.250-

5.750

-

5.750

Rioverv. Kastelenbuurt

47.887

65.471

17.584-

Riool vervanging Lunenburg&Cannenburg

20.614

16.468

4.146

Riool St. Maarten/St. Amandusstraat/St.
Lambertusstraat

144.288

144.289

0-

Rioolreparatie div. locaties in Oosterhout

42.635

42.635

0

7.225

7.225

0

Rioolvervanging Markant

20.015

12.901

7.114

Voorb. werkz.h. div. rioolv.

26.475

28.354

1.879-

Bepl. Geluidswal Bovensteweg

21.040

1.040

20.000

Visie Slotjesveld incl park/baten

-

44.547-

44.547

Act. En dig. Best.plannen

-

-

-

Aanbr. Havenontvangstvoor.
Aanbr. Havenontvangstvoor./baten

Afkoppelen Arendsstraat/Rulstraat

Ontw.kst Huis van Cultuur/t.l.v. vrije reserve

337.275-

337.275-

0-

Herontw. Slotjes-Midden

-

1.531-

1.531

Herontw. Slotjes-Middentlv vrije reserve

-

1.531

1.531-

75.000

91.110

16.110-

5.790.236

5.657.517

183.873

Digitalisering clientdoss. Z&W
Totaal
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3. 2 Bijlage investeringen 2008: Restantkredieten (reeds gevoteerd)
opvallende posten
Krediet

Toelichting

Aanschaf midofficesysteem

Invoering BAG

Vervangen mobiele
telefonie

ICT investeringen
2008

Cameratoezicht
uitgaansgebied

Herinrichting
Larenbuurt

Uitvoering
fietsprojecten
Fase 1 vernieuwen
Openbare

243

Restant

Verwacht

Nog uitvoeren Mijn overheid , GBA-V koppeling Inter
Acces, Inter Access internetafspraken ,
koppelvlakken Centric KZ Burgerzaken, WIZ en BCT
Corsa (totaal € 46.352). Verder zal in 2009 nog
uitgevoerd worden invoering bedrijvenloket en
aansluiting op Antwoord voor bedrijven,
gemeenschappelijke machtigings- en
vertegenwoordigingsvoorziening (GMV), zoekdienst
bekendmakingen en het communicatieplan.
Planning gereed: december 2009

85.885

85.885

Totaal te verwachten uitgaven: € 184.800,=, zijnde
vervaardiging pandenkaart € 15.000,=; Inhuur
dossieronderzoekers € 127.000,=; investeringen ICT
€ 42.800,=; verrekening voor investeringsprojecten
p.m. 10-2009

161.540

184.800

Door capaciteitsgebrek wordt de vervanging van de
mobiele telefoons in het eerste kwartaal van 2009
uitgevoerd.
Planning gereed: mei 2009

40.000

40.000

Budget nog nodig voor: tegenvaller door wettelijke
verplichting uit 2008 ruimtelijke plannen (€ 30.000);
koppeling documenten (akten) aan GBA-pakket
(€ 20.000); update GWS4all (€ 5.000); diverse kleine
pakketten RO (€ 15.000), restant doorontwikkeling
GIS-viewer (2 maal € 5.000), panoramfoto's
(€ 10.000), XML documents (€ 25.000).
Planning gereed: mei 2009

147.369

120.000

De laatste facturen voor de levering van de camera's
en de definitieve plaatsing komen het eerste kwartaal
van 2009.
Planning gereed: april 2009

98.968

98.968

Voor het civiele deel heeft medio oktober 2008 de 1e
(voor)oplevering plaatsgevonden. Op deze
werkzaamheden is een onderhoudstermijn van 6
maanden van toepassing. Medio april zal de
eindoplevering van het civiele werk plaatsvinden. De
groenaanleg is momenteel gaande en zal ook in april
opgeleverd worden. Vervolgens is hier een
groeiseizoen als onderhoudstermijn van toepassing.
Eind december 2009 zal de eindoplevering van het
groen plaatsvinden.
Planning gereed: december 2009

242.439

242.439

Alleen het project fietspad "Slotjesveld" moet nog
worden uitgevoerd.
Planning gereed: mei 2009

100.119

100.119

Project is onderdeel van het Jaarplan Openbare
Ruimte 2009 en zal daarom uitgevoerd worden in

296.489

296.489
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Krediet

Toelichting

Verlichting Wijk- en
Stroomwegen

2009.

Bouw Hans
Bergerkliniek

Alhoewel de aanvraag voor aanvullend budget door
het college niet is gehonoreerd, wordt momenteel
door de externe partijen onderzocht op welke wijze,
met een andere insteek, toch de onderwijshuisvesting
voor het beschikbare budget kan worden
gerealiseerd. In de eerste helft van 2009 zal hierover
meer duidelijkheid komen.
Planning gereed: 2010

Bouw Hans
Bergerkliniek t.l.v.
reserve
Tijdelijke school
Zandoogje

Lokaal afvalbeleid

Rioolvervanging
2006
Waterloostraat

Bergbezinkbassin
Oosterheide

Afkoppelen
regenwater
Havenweg e.o

Restant

Verwacht

1.881.820

1.881.820

981.820-

981.820-

De betaling van de werkzaamheden die in 2008
hebben plaatsgevonden dient nog plaats te vinden
ten laste van het beschikbare krediet. Daarnaast zijn
nog kosten te verwachten voor de eerste inrichting en
onderwijsleerpakket. Aangezien de lokalen tot uiterlijk
2011 mogen blijven staan, zullen bedragen
gereserveerd worden voor de verwijdering van de
lokalen en het bouwrijp maken van het terrein.

505.887

505.887

Nog 3 ondergrondse containers plaatsen. De reden
van uitstel is dat er 1 niet geplaatst kon worden
zonder omlegging van kabels en leidingen, hetgeen
een half jaar duurt. Toestemming was nodig van het
waterschap en locaties zijn voorgesteld maar waren
door omstandigheden niet geschikt. Het is de
bedoeling om de 3 containers in een dag te plaatsen.
Planning gereed: september 2009

106.109

106.109

De rioolwerkzaamheden zijn opgenomen in het
Jaarplan Openbare Ruimte 2009 (dit project is in
uitvoering doorgeschoven vanuit Jaarplan 2008). Dit
investeringbedrag is voldoende voor de benodigde
rioolwerkzaamheden. Werkzaamheden zijn
doorgeschoven omdat met in achtneming van de
historie 'Oud Brabant' er een gedegen voorbereiding
en communicatie heeft plaatsgevonden. Hierbij zijn
alle risico's bekeken en geminimaliseerd. Start van de
uitvoeringswerkzaamheden maart 2009 (na carnaval).
Planning gereed: december 2009

103.375

103.375

Het ontwerp moet opnieuw omdat na
bewonersoverleg en overleg met Cires naar een
andere locatie voor het bergbezinkbassin gezocht
moest worden. De uitvoering is uitgesteld tot 2009.
Planning gereed: december 2009

332.798

332.798

Sprake is van een aanzienlijke vertraging. In de
lussen Bovensteweg is de grondwaterstand hoger
dan verondersteld. Een voorzetting van meting van
grondwaterstanden tot medio 2008 was nodig. Met de
huidige gegevens zal het voorontwerp worden
aangepast om enerzijds voldoende waterberging en

155.000

155.000

De onttrekking uit de reserve volgt de uitgaven.
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Krediet

Toelichting

Restant

Verwacht

3.275.979

3.271.869

anderzijds een verantwoord landschappelijke
inrichting te realiseren.
De omvang van ontgraving zal worden vergroot.
Tevens is onlangs ter plaatse een (niet verwachte)
bodemverontreiniging aangetroffen die nader
onderzoek vereist.
Gezien het afkoppelen van Havenweg, Elschot en
Vaartweg afhankelijk is van voldoende waterberging
in de lussen zullen de overige werkzaamheden ook
vertragen. In het kort: 1) Grondwaterverontreiniging in
lussen (maatregel: nader onderzoek en mogelijk
saneren) 2) Beperking hoeveelheid waterberging
t.g.v. archeologie 3) Verplichtingen
compensatieplicht bomen in het kader boswet nog
niet bekend
4) Niet kunnen realiseren benodigde
hoeveelheid waterberging (i.o.m. waterschap).
Planning gereed: medio 2010
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Bijlage 4 Overzicht reserves en voorzieningen
Stand
per
1-1-2008

Algemene reserves
algemene reserve (bufferfunctie)
financieringsreserve (inkomensfuncties)
vrije reserve
Totaal algemene reserves

Reserves grondexploitatie (06130)
algemene bedrijfsreserve
bovenwijkse voorzieningen
grondexploitatie
Totaal reserves grondexploitatie

Overige bestemmingsreserves (06120)
investeringsprojecten (bestedingsfunctie)
woonfonds
onderhoud en vervangingen de Bussel
BWS (vrij besteedbaar)
renterisico BWS
instandhouding gemeentelijke
monumenten
concentratie parkeervoorzieningen
bomenfonds
nieuwe gemeentewerf
ontmoetingsplekken jongeren in de
openbare ruimte
brede school
BTW-compensatie
uitvoeringskosten inlichtingenbureau
WWB - inkomensdeel
startersleningen
uitvoering WMO
implementatie WMO
SSC/ICT-samenwerking
doorontw. Oosterhout familiestad
inrichting Nwe Bouwlingstraat
chronisch zieken, gehandic. en oud. 2006
verbetering arbeidstoeleiding VSO
Garantiefonds Schuldsanering
buitenspelen
Doorontwikkeling organisatie
Parkeerfonds
Onderhoud outflow
Totaal overige bestemmingsreserves

4.314
36.000
43.524
83.838

Resultaat
2007

Vermeerderingen

Verminderingen

65
4.031
4.031

763
828

Stand
per
31-122008

7.756
7.756

4.378
36.000
40.562
80.940

12.744
10.052

304
1.615

186

13.049
11.480

22.796

1.919

186

24.529

11.184
396
37

1.611

452
51

3.811
18
18
6
44
1

13.385
414
25
6
496
52

100
12
0
26

1
0
0
0

8
2.049
2
-1
760
279
159
-15
56
45

0
31
0
0
11
4
2
0
1
1

362

42
30
140

15.814

362
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30

12
1
3

1.000
2
-1
2

101
0
0
24
8
1.079

-62
45

769
283
87
347
119
1

1
0
232
1.025

42
30
81
279

1
0
291
746

5.209

3.150

18.236

75
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Stand
per
1-1-2008

Egalisatievoorzieningen
voorziening egalisatie-rekening reiniging
voorziening egalisatie-rekening riolering
Totaal egalisatievoorzieningen

Voorzieningen
salarisvergoedingen in geval van nonactiviteit
voorziening FPU
tijdelijke stimuleringsregeling vrijwilligers
intensivering stedelijke vernieuwing
algemeen
intensivering stedelijke vernieuwing
bodem
intensivering stedelijke vernieuwing
sociale pijler
voorziening breedtesport
voorziening ouderenbeleid
Tijd. stimuleringsreg. intens. opsp. &
contr.
voorziening Wet Werk en Bijstand
werkdeel
voorziening project Whozznext
voorziening project Veilig ondernemen
voorziening WAVA
voorziening aanzuivering tekorten WAVA
voorziening Streekarchivariaat
Stim. regeling sociaal beleid integratie
dig. aanb.
voorziening stim. regeling sociaal beleid
oud-jong
voorziening marktplaats cultuureducatie
voorziening project De Verbinding in
Uitvoering
voorziening ISV periode 2005-2009
voorziening oudkomers
voorziening TIPP-gelden
voorziening ESF
voorziening IHP
voorziening LMC/RMC
voorziening project jongeren in de
openbare ruimte
voorziening oudkomers regeling 2006
voorziening dagarrangementen
voorziening inlooppunt verbetering
kwartiermaken
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Resultaat
2007

Vermeerderingen

Verminderingen

Stand
per
31-122008

212
264
475

260
1.091
945

471
1.354
1.826

905

538

442

1.002

242

224

292

174

1.126

1.126

158

246

11

-88
11

121
88
30

121
20

0
68
30

1.940

258

1.682

14
0
0
825
76

14
0
0
825
76

1

1

55
-2

53

67

40
-2

489
42
326
251

289

40
42

738

142
10

112

278
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326
251
70
10

184

278

0

Stand
per
1-1-2008

voorziening regeling inburgering
allochtone vrouwen
voorziening leeftijdsbewust
personeelsbeleid
tijdelijke subsidieregeling
schuldhulpverlening
intensivering stedelijke vernieuwing geluid
voorziening zonebeheer industrielawaai
N.B.
voorziening onderhoud outflow
Totaal voorzieningen

TOTAAL

Resultaat
2007

Vermeerderingen

Verminderingen

69

7

55

68

49

31

21
117

31

116
17

116
17

12
7.441

130.364

Stand
per
31-122008

4.393

Programmajaarrekening 2008

1.272

17
3.065

-5
5.648

10.579

14.157

131.179
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Bijlage 5 Afkortingenlijst
Ten behoeve van de leesbaarheid van de begroting is een afkortinglijst toegevoegd.
AMvB
APV
ARBO
AvA
Awb
BAG
BBV
BCF
BLS
BNG
BOS
BSI
BTW
BWS
CAO
CBL
CBS
CPO
CWI
EEV
EKD
EMU-saldo
ESF
FIDO
GBA
GIS
GOA
GR OGZ
GRP
GS
HOV
IBOR
IHP
IOAW
IOAZ
ISV
JGZ
JP
KCC
KRW
KTO
MARB
MASS
MEK
MFA
MJBP
NBW
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Algemene Maatregel van Bestuur
Algemene Plaatselijke Verordening
Arbeidsomstandighedenwet
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
Algemene wet bestuursrecht
Basisregistratie Adressen en Gebouwen
Besluit Begroten en Verantwoorden
BTW Compensatiefonds
Besluit Locatiegebonden Subsidies
Bank Nederlandse Gemeenten
Buurt, Onderwijs en Sport
Breedte Sport Impuls
Belasting Toegevoegde Waarde
Besluit Woninggebonden Subsidies
Collectieve arbeidsovereenkomst
Cross Border Lease
Centraal Bureau voor de Statistiek
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
Centrum voor Werk en Inkomen
Enhanced Environmental friendly Vehicles
Elektronisch KindDossier
Europese Monetaire Unie
Europees Sociaal Fonds
Wet Financiering Decentrale Overheden
Gemeentelijke Basis Administratie
Geografisch InformatieSysteem
Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid
Gemeenschappelijke Regeling Openbare GezondheidsZorg
Gemeentelijk Rioleringsplan
Gedeputeerde Staten
Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Integraal Beheer openbare Ruimte
Integraal HuisvestingsPlan
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen
Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing
Jeugd Gezonheidszorg
Jaarplan
Klant Contact Centrum
Kaderrichtlijn Water
Klanttevredenheidsonderzoek
Gemeenschappelijke regeling Milieu & Afval Regio Breda
Maatschappelijk Steunsysteem
Milieueducatief centrum en Kinderboerderij
Multifunctionele Accommodatie
Meerjaren beleidsplan
Nationaal Bestuursakkoord Water
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NHG
NHTV
NVRD
OAS
OiB
OPC
ORTS
OZB
PBS
PKVW
PMO
PvE
REWIN
SBBO
SBO
SCP
SES
SHOO
SiSa
TIPP
UWV
VNG
VRI
VROM
VSO
VVE
Wabo
WMO
WOZ
Wro
WSP
WSW
Wvg
WWB

Nationale Hypotheekgarantie
Nederlandse Hogeschool voor Toerisme en Verkeer
Nederlandse Vereniging van Reinigingsdiensten
Optimalisatie Afvalwatersysteem
Oosterhout in Beweging
Outputcontract
Oosterhoutse Radio en Televisie Stichting
Onroerend Zaaksbelasting
Personeels Budgetteringssysteem
Politie Keurmerk Veilig Wonen
Preventief Medisch Onderzoek
Programma van Eisen
Regionaal werkgelegenheidsinstituut West-Brabant
Stichting Beveiliging bedrijventerreinen Oosterhout
Stichting Begraafplaatsen Oosterhout
Sociaal Cultureel Planbureau
Sociaal Economische Samenwerking
Stichting Huisvesting Onderwijs Oosterhout
Single information Single audit
Tender Investeringsprogramma’s Provincies
Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen
Vereniging Nederlandse Gemeenten
VerkeersRegelInstallatie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
Voortgezet Speciaal Onderwijs
Voor- en Vroegschoolse Educatie
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Waardering Onroerende Zaken
Wet Ruimtelijke Ordening
Werkgever Servicepunt
Wet Sociale Werkvoorziening
Wet voorziening gehandicapten
Wet Werk en Bijstand
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Bijlage 6 Overzicht begrotingswijzigingen 2008
Onderstaand zijn per programma de begrotingswijzigingen toegelicht. Het betreft de wijzigingen die
het verschil verklaren tussen de primitieve begroting (vastgesteld november 2007) en de huidige
actuele begroting.
Algemeen
Naast onderstaande begrotingswijzigingen vinden er op vrijwel alle programma’s wijzigingen plaats
als gevolg van de doorontwikkeling van de organisatie. De kosten van personeel worden in de
begroting verdeeld op basis van afdelingstarieven. Als gevolg van wijziging in samenstelling en
omvang van de afdelingen zijn deze tarieven gewijzigd. Dit heeft consequenties voor de begrote
bedragen.

Programma 1 Bestuur/ Gemeenteraad
Omschrijving

Primitieve
begroting
2008
525
395
75
995

Kosten van de gemeenteraad
Griffie
Rekenkamer
Totaal

-

(bedragen * € 1.000)
Saldo
begroting
2008
525
395
75
995

-

(bedragen * € 1.000)
Saldo
begroting
2008
964
997
144
1.148
2.917

Wijzigingen
2008

Korte toelichting begrotingswijzingen
Geen wijzigingen.

Programma 2 Bestuur/ College en Dienstverlening
Omschrijving

College
Bestuurs- en managementondersteuning
Intergemeentelijke samenwerking
Publieksdiensten
Totaal

Primitieve
begroting
2008
997
892
105
923
2.917

Korte toelichting begrotingswijzingen
Geen wijzigingen.
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Wijzigingen
2008

Programma 3 Woonomgeving
Omschrijving

Buurt- en wijkbeheer
Speelvoorzieningen
Beleid wegen en openbaar groen
Onderhoud openbaar groen
Onderhoud wegen
Beheer en onderhoud openbare verlichting
Bestrijding van gladheid
Totaal

Primitieve
begroting
2008
531
595
450
3.515
4.441
906
166
10.604

Wijzigingen
2008
-2
25
183
15
221

(bedragen * € 1.000)
Saldo
begroting
2008
529
595
450
3.540
4.624
921
166
10.825

Korte toelichting begrotingswijzingen
De wijziging bij buurt- en wijkbeheer betreft een herverdeling van de budgetten voor het project
BOS (Buurt, Onderwijs, Sport) als gevolg van intensivering onderdeel sport.
De toevoeging van € 25.000 bij openbaar groen betreft het beschikbaar stellen van een
voorbereidingskrediet voor het landschapspark Oosterhout-Breda uit de vrije reserve.
Daarnaast is een bedrag van € 182.500 toegevoegd bij onderhoud wegen voor het fietspad
langs het Markkanaal zuid. Het betreft een krediet ten laste van de reserve Bovenwijkse
voorzieningen.
Materialen die worden gebruikt voor onderhoud en vervanging Openbare verlichting (metalen en
kunststoffen) zijn onderhevig aan prijsstijgingen (16 tot 20%). Daarom is prijscompensatie
toegekend i.k.v. beheer en onderhoud.

Programma 4 Veilig
Omschrijving

Integrale veiligheid
Vergunningverlening openbare orde en
veiligheid
Regionale brandweer
Preventie en voorbereiding brandweer
Bestrijding van incidenten brandweer
Totaal

Primitieve
begroting
2008
296
538
331
1.143
671
2.979

(bedragen * € 1.000)
Wijzigingen
Saldo
2008
begroting
2008
296
538
-57
-57

331
1.086
671
2.922

Korte toelichting begrotingswijzingen
e
Dit betreft een administratieve correctie voortkomend uit de 1 rapportage 2008 en is concrete
invulling van 2 fte gedekt uit de exploitatie.
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Programma 5 Verkeer & Mobiliteit
Omschrijving

Primitieve
begroting
2008
54
722
698
-358
311
1.427

Openbaar vervoer
Beleid verkeer
Verkeersmaatregelen
Auto parkeren
Fiets parkeren
Totaal

Wijzigingen
2008
60
7
67

(bedragen * € 1.000)
Saldo
begroting
2008
114
729
698
-358
311
1.494

Korte toelichting begrotingswijzingen
De toevoeging van € 60.000 bij openbaar vervoer is bestemd voor de studie naar de spoorlijn
Breda-Utrecht en is gefinancierd uit de vrije reserve.
Bij de begrotingsbehandeling 2008 heeft de Raad besloten geen kosten voor het aanleggen van
invalidenparkeerplaatsen (kosten € 7.000 per jaar) aan burgers door te berekenen.

Programma 6 Natuur, Milieu & Afval
Omschrijving

Primitieve
begroting
2008
1.328
-639
-670
321
340

Milieu beleid en beheer
Afvalverwijdering
Riolering
Waterhuishouding
Totaal

Wijzigingen
2008
-43
47
4

(bedragen * € 1.000)
Saldo
begroting
2008
1.328
-682
-623
321
345

Korte toelichting begrotingswijzingen
Betreft een administratieve wijziging als gevolg van de samenwerking met het SSC Belastingen
in Breda.

Programma 7 Bouwen & Wonen
Omschrijving

Bouwgrondexploitatie
Monumentenbeleid en archeologie
Bouwvergunningen
Huurtoeslag
Volkshuisvestingsbeleid
Stedelijke ontwikkeling
Structuur- en bestemmingsplannen
Beheer van gronden en gebouwen
Totaal
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Primitieve
begroting
2008
-35
257
-103
31
-41
648
274
-17
1.014
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Wijzigingen
2008
400
100
500

(bedragen * € 1.000)
Saldo
begroting
2008
365
257
-103
31
-41
748
274
-17
1.514

Korte toelichting begrotingswijzingen
Ten behoeve van het Actieplan Stadshart is een krediet van € 250.000 beschikbaar gesteld.
Voor de reservering van de kapitaallasten van het Actieplan Stadshart is er een budget
e
opgenomen van € 250.000. Tevens is er bij de 2 corap door middel van een administratieve
wijziging de kosten voor de exploitatie van Brakestein overgeheveld naar het programma
productondersteuning.
Ten behoeve van aankoop van gronden binnen de projecten Paterserf, Dorst en De Contreie is
een bedrag van in totaal ruim € 10.591.000 gevoteerd, terwijl voor Slotjes Midden een bedrag
van € 200.000 voor plankosten is gevoteerd. Al deze begrotingswijzigingen zijn via functie
grondexploitatie geactiveerd, hetgeen tot een verhoging van het saldo voorraad leidt.
Daarnaast is een bedrag van € 400.000 gevoteerd voor de aanpak van enkele straten in het
beheergebied van Slotjes Midden, die vanuit ISV gelden gedekt worden. Dit laatste heeft
betrekking op het saldo van de wijziging.

Programma 8 Werk & Inkomen
Omschrijving

Reïntegratiebeleid
Minimabeleid
Inkomensregelingen
Sociale zekerheid (algemeen)
Oosterhout Pas
Ondernemen
Nutsvoorzieningen
Recreatie en toerisme
Totaal

Primitieve
begroting
2008
1.760
1.511
1.447
2.123
0
431
-521
134
6.885

Wijzigingen
2008
408
172
26
50
656

(bedragen * € 1.000)
Saldo
begroting
2008
2.168
1.684
1.473
2.123
50
431
-521
134
7.541

Korte toelichting begrotingswijzingen
 Re-integratiebeleid: € 408.000 betreft het verwacht nadelig saldo van de begroting van
de gemeenschappelijke regeling WAVA!/GO voor 2008.
 Minimabeleid bestaat uit een overheveling van budget voor werkzaamheden binnen de
WMO bekostigd door SCW (€ 38.000). Hiernaast is er € 133.000 extra middelen vanuit
de algemene uitkering geoormerkt voor eenmalige uitkering sociale minima, € 37.000
voor armoedebeleid en € 40.000 voor schuldhulpverlening
 Binnen de inkomensregelingen is er € 26.000 geoormerkt vanuit de algemene uitkering
voor programmatisch handhaven.
 Voor de Oosterhout Pas is € 50.000 vanuit Programma Samenleving overgeheveld
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Programma 9 Programmering van de Stad
Omschrijving

Evenementen
Bibliotheek
Subsidies kunst en cultuur
Onderhoud kunst en cultuur
Kunstbevordering en –voorwerpen
Cultuurnota
Theater “De Bussel”
Jongerencentrum “Outflow”
H19 Centrum voor de kunsten
Musea en archieven
Totaal

Primitieve
begroting
2008
197
1.450
149
74
173
128
922
377
851
127
4.448

Wijzigingen
2008
48
3
-10
27
68

(bedragen * € 1.000)
Saldo
begroting
2008
245
1.450
149
74
176
118
922
377
878
127
4.516

Korte toelichting begrotingswijzingen
e
De begrotingswijziging evenementen van € 48.000 is een administratieve correctie vanuit de 1
rapportage 2008 betreffende de overheveling van het budget evenementen vanuit het bijzonder
programma Centrum+.
e
De overige wijzigingen betreffen voornamelijk prijscompensatie, vanuit de 2 rapportage 2007,
H19 voor de jaren 2006 en 2007.
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Programma 10 Onderwijs, Jeugd & Voorschool
Omschrijving

Primitieve
begroting
2008
176
331
3.966
644
156
35

Wijzigingen
2008

Primitieve
begroting
2008
688
2.138
89

Wijzigingen
2008

(bedragen * € 1.000)
Saldo
begroting
2008
174
337
4.018
639
156
35

Jeugdbeleid
-2
Kinderopvang en voorschool
6
Onderwijshuisvesting
52
Onderwijsbeleid
-5
Gemeente onderwijsachterstandsbeleid
Regionaal meld- en coördinatiepunt
schoolverlaters
Onderwijsbegeleiding
134
134
Leerlingenvervoer
780
780
Volwasseneneducatie
104
-104
Totaal
6.326
-53
6.273
Korte toelichting begrotingswijzingen
De wijziging jeugdbeleid en onderwijsbeleid betreffen een herverdeling van de budgetten voor
het project BOS (Buurt, Onderwijs, Sport) als gevolg van intensivering onderdeel sport.
e
Kinderopvang/voorschool en onderwijshuisvesting betreffen prijscompensaties vanuit de 2
rapportage 2007 voor voorschool/peuterspeelzaal (€ 6.000) en integraal huisvestingsplan (IHP)
(€ 10.000).
Binnen onderwijshuisvesting is daarnaast € 42.000 beschikbaar gesteld voor Lievenshove.
De wijziging bij volwasseneneducatie betreft de overheveling van WEB-gelden naar programma
11.

Programma 11 Maatschappelijke Zorg
Omschrijving

Buurthuizen
Welzijns- en maatschappelijk werk
Beleid en subsidiering gezondheidszorg
(algemeen)
Regionale openbare gezondheidszorg
Jeugdgezondheidszorg
Lijkbezorging
Nieuwkomerbeleid
Ouderenbeleid
Gehandicaptenbeleid, doelsubsidiëring en
gehandicaptenparkeerkaart
Cliëntenbehandeling en externe advisering
Huishoudelijke verzorging,
maaltijdvoorziening en personenalarmering
Rolstoelvoorzieningen
Woonvoorzieningen gehandicapten
Vervoersvoorzieningen gehandicapten
Totaal

(bedragen * € 1.000)
Saldo
begroting
2008
688
4
2.142
89

924
55
45
100
122

157
-4
104
278

924
212
41
204
400

588

-406

-182

294
3.417

37
-429

330
2.988

507
1.141
1.235
11.344

-136
100
556
261

371
1.241
1.792
11.605
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Korte toelichting begrotingswijzingen
Binnen welzijns- en maatschappelijk werk is het budget verlaagd met € 35.000. Het betreft een
herverdeling van de budgetten voor het project BOS (Buurt, Onderwijs, Sport) als gevolg van
intensivering onderdeel sport. Daarnaast is er € 39.000 overgeheveld van Programma 8 i.k.v.
werkzaamheden gedaan door Merites voor schuldhulpverlening.
De wijziging bij nieuwkomersbeleid betreft de overheveling van WEB-gelden van programma 10.
De wijziging bij jeugdgezondheidszorg betreft toekenning van extra middelen voor het
Elektronisch Kinddossier (€ 67.055) en het restant van de middelen uit Brede doeluitkering
centrum Jeugd en gezin (€ 90355).
De budgetten binnen de WMO zijn voor de onderdelen binnen dit programma herschikt ( dus
budgettair geen gevolgen). Hiernaast heeft er een budgetoverheveling plaatsgevonden voor de
activiteiten binnen ouderenbeleid. Het gaat hierbij dan om onder andere de voormalige CVTM
regeling ( Informele Zorg) en gelden ten behoeve van collectieve preventie uit de AWBZ
(€278.000).

Programma 12 Sport
Omschrijving

Sportbeleid
Sportaccommodaties buiten
Sportaccommodaties binnen
Zwembaden
Totaal

Primitieve
begroting
2008
386
744
833
1.432
3.396

Wijzigingen
2008
104
0
0
0
104

(bedragen * € 1.000)
Saldo
begroting
2008
491
744
833
1.432
3.500

Korte toelichting begrotingswijzingen
De wijziging (€ 53.000) betreft een herverdeling van de budgetten voor het project BOS (Buurt,
Onderwijs, Sport) als gevolg van intensivering onderdeel sport.
Daarnaast is er € 51.000 uit de algemene middelen overgeheveld naar project pilotfunctie
onderwijs, sport en cultuur ten behoeve van participatie kinderen.
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Programma 13 Productondersteuning
Omschrijving

Directie en management
Kabinet en secretariaat
Financiële administratie
Personeelsbeleid en –beheer en
organisatiebeleid
Facility management en inkoop
Informatisering, automatisering en
telecommunicatie
Communicatie
Juridische zaken
Geo-informatie
Documentaire informatie voorziening en
reproductie
Accommodatiebeheer gemeentelijk
vastgoed
Tractiemiddelen
Doorbelasting naar producten
Totaal

Primitieve
begroting
2008
1.577
495
1.825
1.371

Wijzigingen
2008
1.000
799
116

(bedragen * € 1.000)
Saldo
begroting
2008
2.577
495
2.625
1.493

1.648
2.659

68

1.648
2.727

459
155

65
-

524
155

428
1.572

13

428
1.585

1.325

150

1.475

749
-12.725
1.536

75
-1.945
343

824
-14.669
1.879

Korte toelichting begrotingswijzingen
 De toevoeging van € 1.000.000 bij de directie betreft het beschikbaar stellen van een
krediet voor de doorontwikkeling van de organisatie.
 Bij personeelsbeleid is een bedrag van € 108.000 toegevoegd voor
pensioenaansprakelijkheid wethouders.
e
 Automatisering: € 68.000. Er is bij de 2 corap 2008 is € 53.064 prijscompensatie
e
toegekend voor de werkplekprijs en bij de 2 corap 2007 € 15.000 voor systeembeheer
 Bij communicatie is ten laste van de vrije reserve € 65.000 toegevoegd voor de
eenmalige impuls ORTS.
e
 Bij accommodatiebeheer is bij de 2 corap € 150.000 een administratieve wijziging
opgenomen voor de kapitaallasten van Brakestein vanuit het programma 7 Bouwen en
wonen.
De overige mutaties binnen dit programma betreffen een administratieve wijziging in de
overheadtarieven, zoals dit eerder in dit document reeds is toegelicht.

Programmajaarrekening 2008

258

Programma 14 Algemene dekkingsmiddelen
Omschrijving

Algemene uitkering
Belastingen
Bespaarde rente
Saldo kostenplaatsen
Stelposten
Onvoorzien
Resultaat exploitatie
Mutaties in reserves
Totaal

Primitieve
begroting
2008
-41.906
-9.066
-5.008
1.367
570
265
475
-1.419
-54.722

Wijzigingen
2008
-378
-56
1.279
-225
-175
-436
-2.026
-2.018

(bedragen * € 1.000)
Saldo
begroting
2008
-42.283
-9.121
-5.008
2.645
345
90
38
-3.445
-56.740

Korte toelichting begrotingswijzingen
De volgende wijzigingen hebben plaatsgevonden binnen dit programma:
e
- Stijging van de algemene uitkering, met name als gevolg van de vaststelling van de 2
concernrapportage, waarbij gelden gelabeld zijn voor programmatisch handhaven,
schuldhulpverlening/ armoedebestrijding, maatschappelijke participatie kinderen en het
elektronisch kinddossier.
- De wijziging binnen belastingen heeft betrekking op de vormgeving van de
samenwerking met Breda op het gebied van belastingen. Dit heeft geleid tot een
herschikking van diverse budgetten binnen de begroting.
e
- Stelposten betreft de toekenning van prijscompensatie als gevolg van de 2 rapportage
e
2007 (€ 81.806) en de 2 rapportage 2008 (€ 143.000)
- Onvoorzien betreft de pensioenaansprakelijkheid wethouders en het elektronisch
kinddossier (zie toelichting onvoorzien);
- De wijziging op de resultaat exploitatie wordt grotendeels veroorzaakt door het tekort
van WAVA!/GO (€ 408.000) over de begroting 2008.
- De mutaties in de reserves zijn de volgende:
- Krediet doorontwikkeling
€ 1.000.000
- Krediet landschapspark
€
25.000
- Kwaliteitsimpuls ORTS
€
65.000
- Fietspad Markkanaal
€ 182.500
- Studie spoorlijn
€
60.000
- De overige mutaties binnen dit programma betreffen een administratieve wijziging in de
overheadtarieven, zoals dit eerder in dit document al is toegelicht.
* Van dit programma zijn de belangrijkste wijzigingen toegelicht, aangezien hierbinnen ook een
aantal pure administratieve wijzigingen zijn opgenomen (saldo kostenplaatsen).
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Bijzonder programma Centrum +
Omschrijving

Primitieve
begroting
2008
130
48
50
228

Programmakosten
Evenementen
Personele kosten
Totaal

Wijzigingen
2008
-48
-

(bedragen * € 1.000)
Saldo
begroting
2008
130
0
50
180

Korte toelichting begrotingswijzingen
e
Betreft een administratieve wijziging voortkomend uit 1 rapportage 2008; overboeking naar
programma 9 (evenementen), betreffende 0,3 fte evenementencoördinator (€ 27.000) en extra
budget evenementen (€ 21.000).

Bijzonder programma Jong
Omschrijving

Primitieve
begroting
2008
100
78
178

Programmakosten
Personele kosten
Totaal

Wijzigingen
2008

(bedragen * € 1.000)
Saldo
begroting
2008
100
78
178

Korte toelichting begrotingswijzingen
Geen wijzigingen

Bijzonder programma Samenleving
Omschrijving

Programmakosten
Personele kosten
Oosterhoutpas
Totaal

Primitieve
begroting
2008
25
29
50
104

Wijzigingen
2008
-50
-50

(bedragen * € 1.000)
Saldo
begroting
2008
25
29
0
54

Korte toelichting begrotingswijzingen
De Oosterhout Pas is ondergebracht binnen het programma Werk & Inkomen.
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Bijlage 7 overzichten Single Information Single Audit
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BZK

OCW

6

Innovatie
Tijdelijke subsidieregeling Provincies, gemeenten Verklaring gemeente dat project(en) 0 =niet 2008
openbaar bestuur innovatie openbaar
en gem.reg.
is (zijn) gerealiseerd conform
1 =wel
bestuur 2006
toekenningbesluit(en)
(selectee
r uit lijst)
Besteed bedrag tot en met jaar t
In euro’s 2008

11B Actieplan
Bekostigingsbesluit
Cultuurbereik
cultuuruitingen art 41 en
2005-2008 (APCB) 45 Ministeriële Regeling
uitkeringen cultuurbereik
2005-2008

Gemeenten (SiSa
tussen
medeoverheden)

Provinciale beschikkingen

1

€ 76.800

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

0

R

R

Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5)
Hieronder per beschikkingsnummer
invullen.
In euro's 2008

1

€ 215.000

Onbestede middelen van ontvangen In euro's 2008
provinciale middelen
13 Onderwijsachters Besluit vaststelling
Gemeenten, niet G-31
tanden-beleid
doelstelling en bekostiging
niet-GSB (OAB) Onderwijsachterstandenbe
leid 2006-2010, art 4 t/m
10
Regeling tijdelijke
toekenning extra
voorschoolse middelen,
artikel 4
Schakelklassen, artikel
166 van de Wet op het
primair Onderwijs

Overige besteding (11)

1

APCB: eigen matchingsbijdrage
gemeente t/m jaar t (kolom 11)

1107162/1146429

OCW

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A)

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Specifieke uitkering (1)

Nummer

Departement

I

Beginstand voorziening /
overlopende post jaar t

R
€0

In euro’s Jaarlijks

R
R

€ 155.762

Besteed bedrag aan voorbereiding In euro’s Jaarlijks
inrichten schakelklassen

€0

R

Besteed bedrag voor overige of
coördinerende activiteiten inzake
onderwijsachterstandenbeleid

In euro’s Jaarlijks

€ 52.764

R

Besteed bedrag aan voorschoolse
educatie

In euro’s Jaarlijks

€ 158.578

R

Besteed bedrag aan schakelklassen In euro’s Jaarlijks

€ 115.000

R

Besteed bedrag aan vroegschoolse In euro’s Jaarlijks
educatie

€ 95.315

R

Aantal deelnemende kinderen aan
voorschoolse educatie

In
Jaarlijks
aantallen

121

D2

Aantal deelnemende leerlingen aan In
Jaarlijks
schakelklassen
aantallen

18

D2

14 Wet Educatie
Wet Educatie
Beroepsonderwij Beroepsonderwijs
s niet G-31
Uitvoeringsbesluit WEB

Gemeenten, niet G-31 Lasten van educatie o.g.v.
en gem.reg.
afgesloten overeenkomst(en) met
één of meerdere roc’s

In euro’s Jaarlijks

15 Regeling
Regeling
Gemeenten
dagarrangemente dagarrangementen en
n en
combinatiefuncties. (Zie
combinatiefunctie gewijzigde regeling 23 mei
s
2007)

Besteed bedrag aan directe
activiteiten

In euro’s Jaarlijks

€ 65.148

Besteed bedrag aan overhead

In euro’s Jaarlijks

€ 11.378

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

R

€0

Besteed bedrag aan cofinanciering In euro’s Jaarlijks

VROM

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

€ 639.189

Teruggevorderd bedrag van ROC's In euro's Jaarlijks
over jaar t -1
terug te betalen aan het rijk (kolom
12)
mee te nemen naar t+1 (kolom 14)
OCW

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A)

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Specifieke uitkering (1)

Nummer

Departement
OCW

€0

R

R

R
€ 17.350

R

Aantal gerealiseerde
dagarrangementen (over de hele
looptijd)

In
2009
aantallen

D2

Aantal gerealiseerde
combinatiefuncties (over de hele
looptijd)

In
2009
aantallen

D2

Toegekend bedrag t-1 minus
besteed bedrag t-1

In euro’s Jaarlijks

€ 429.034

19 Spoorweglawaai Uitvoeringsregeling
Provincies, gemeenten Besteed bedrag t.l.v. rijksmiddelen In euro’s Jaarlijks
subsidie verkeerslawaai; en gemeenschappelijke (kolom 9) en t.l.v. overige middelen
subsidieregeling sanering regelingen
(kolom 11)
verkeerslawaai
Aantal afgeronde projecten waarbij
een verklaring is dat de
subsidievoorwaarden zijn
nagekomen en de prestatie is
geleverd.

In
Jaarlijks
aantallen

R
€ 54.078

0

0

€ 13.440

R

R

Gemeenten (SiSa
tussen medeoverheden)

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A)

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Specifieke uitkering (1)

Nummer

Departement

VROM 23B Externe veiligheid Subsidieregeling
programmafinanciering
Externe Veiligheid (EV)beleid en andere
overheden 2006-2010.

% budget t.b.v. in dienst nemen vast
personeel EV.

Hieronder per beschikkingsnummer
invullen t/m jaar t.

Provinciale beschikkingen
1

In %
Besteed bedrag t.l.v. EV t/m jaar t

VROM

28 Subsidieregeling Besluit milieusubsidies
aanpak zwerfafval

Jaarlijks

D2

In euro’s Jaarlijks

€0

R

Gemeenten,
Totaal gemaakte subsidiabele
samenwerkingsverband kosten in jaar t.
van gemeenten
Hieronder per beschikkingsnummer
invullen.
1ZAP07023

In euro's Jaarlijks

€0

R

Andere subsidies van het Rijk of de
Europese Commissie
Hieronder per beschikkingsnummer
invullen.
1

0 =niet Na
1 =wel afrondin
(selectee g project
r uit lijst)

R

Basisproject: Plan van aanpak
bestuurlijk vastgesteld?
Hieronder per beschikkingsnummer
invullen.
1ZAP07023

Plusproject/ proeftuinproject:
Projectevaluatie uitgevoerd?
Hieronder per beschikkingsnummer
invullen:

0 =niet Na
1 =wel afrondin
(selectee g project
r uit lijst)

0

0

D1

WWI

34 Inburgering (oude Wet inburgering
stelsel)
nieuwkomers (Win)

Gemeenten niet G-31

0 =niet Na
1 =wel afrondin
(selectee g project
r uit lijst)
In 2006 afgegeven beschikkingen
In
2008
voor inburgeringsprogramma's aan aantallen
nieuwkomers in de zin van de Win.
In 2006, 2007 en 2008 afgegeven In
2008
verklaringen aan nieuwkomers in de aantallen
zin van de Win die betrekking
hebben op beschikkingen die in
2006 zijn afgegeven.

WWI

35 Inburgering
(nieuwe stelsel)

Wet inburgering Besluit
Gemeenten niet G-31
inburgering Regeling
en gem. reg.
vrijwillige inburgering nietG31 2007

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige
inburgeraars voor wie in de jaren
2007 t/m 2009 voor het eerst een
inburgeringsvoorziening is
vastgesteld

0

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A)

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Specifieke uitkering (1)

Nummer

Departement

1ZAP07023

D1

44

D1

42

D1

In
2011
aantallen

D1

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige In
2011
inburgeraars voor wie in de jaren
aantallen
2007 t/m 2009 voor het eerst een
inburgeringsvoorziening is
vastgesteld én die binnen 3
kalenderjaren na vaststelling van de
inburgeringsvoorziening hebben
deelgenomen aan het
inburgeringsexamen.

D1

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige
inburgeraars voor wie in de jaren
2007 t/m 2009 voor het eerst een
gecombineerde
inburgeringsvoorziening is
vastgesteld.

D1

In
2011
aantallen

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A)

Indicatoren (3)

Juridische grondslag (2)

Specifieke uitkering (1)

Nummer

Departement

Ontvanger (C)

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige In
2011
inburgeraars voor wie in de jaren
aantallen
2007 t/m 2009 voor het eerst een
gecombineerde
inburgeringsvoorziening is
vastgesteld én die binnen 3
kalenderjaren na vaststelling van de
inburgeringsvoorziening hebben
deelgenomen aan het
inburgeringsexamen.

D1

Inburgeringsplichtigen, als bedoeld In
2011
in het besluit van de Staatssecretaris aantallen
van Justitie van 12 juni 2007,
nr.2007/11, voor wie een
inburgeringsvoorziening is
vastgesteld in de jaren 2007 t/m
2009 (gepardonneerden).

D1

Inburgeringsplichtigen, als bedoeld In
2011
in het besluit van de Staatssecretaris aantallen
van Justitie van 12 juni 2007,
nr.2007/11, voor wie een
inburgeringsvoorziening is
vastgesteld in de jaren 2007 t/m
2009 én die binnen 3 kalenderjaren
na vaststelling van de
inbugeringsvoorziening hebben
deelgenomen aan het
inburgeringsexamen
(gepardonneerden).

D1

In 2008 bekend gemaakte
handhavingsbeschikkingen en
verstrekte kennisgevingen aan
inburgeringsplichtigen.

In
2008
aantallen

22

D1

Geestelijk bedienaren voor wie in
In
2008
2008 een inburgeringsvoorziening is aantallen
vastgesteld.

0

D1

Geestelijk bedienaren die in 2008
hebben deelgenomen aan het
inburgeringsexamen.

0

D1

In
2008
aantallen

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A)

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Specifieke uitkering (1)

Nummer

Departement

Geestelijk bedienaren die in 2008
hebben deelgenomen aan het
aanvullend praktijkdeel van het
inburgeringsexamen.

In
2008
aantallen

0

D1

In 2007 afgegeven beschikkingen
In
2008
voor inburgeringsprogramma’s aan aantallen
nieuwkomers in de zin van de Win.

0

D1

In 2007 en 2008 afgegeven
In
2008
verklaringen aan nieuwkomers in de aantallen
zin van de Win die betrekking
hebben op beschikkingen die in
2007 zijn afgegeven.

0

D1

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige
inburgeraars voor wie in de jaren
2008 t/m 2009 voor het eerst een
duale inburgeringsvoorziening is
vastgesteld.

In
2011
aantallen

D1

Inburgeringsplichtigen en vrijwillige In
2011
inburgeraars voor wie in de jaren
aantallen
2008 t/m 2009 voor het eerst een
taalkennisvoorziening is vastgesteld.

D1

WWI

37B Besluit
Woningwet
Gemeenten (SiSa
Locatiegebonden Provinciale beschikkingen tussen
Subsidies 2005
medeoverheden)

WWI

43B Investering
Wet Stedelijke
Programma-gemeenten Doelstellingen en prestatieafspraken
stedelijke
Vernieuwing
(SiSa tussen
die met de provincies zijn
vernieuwing (ISV)
medeoverheden)
overeengekomen o.b.v. het stedelijk
Provinciale beschikkingen
meerjaren ontwikkelingsprogramma
(MOP).

Besteed bedrag tot en met jaar t
(kolom 10)

In euro’s Jaarlijks

0

€0

R

Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5)

Optioneel ook bij jaarrekening 2008
in te vullen.
1

In
2009
aantallen
Verplichtingen / afspraken met
VROM / de provincie n.a.v.
eindsaldo investeringstijdvak ISV I

D1

Eindsaldo ISV I

VenW 49B Brede
doeluitkering
verkeer en
vervoer

Wet BDU Verkeer en
Vervoer, art 10

Gemeenten (SiSa
tussen
medeoverheden)

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

In
2009
aantallen
/ euro's
(verschilt
per
gemeent
e)
In euro’s 2009

D1:
aantall
en
R:eur
o’s

Besteed bedrag investeringsbudget In euro’s Jaarlijks
stedelijke vernieuwing
Correctie over besteed bedrag
investering stedelijke vernieuwing
voorgaand jaar

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A)

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Specifieke uitkering (1)

Nummer

Departement

1

€
285.989

€0

R

In euro's Jaarlijks

€0

R

Besteed bedrag t/m jaar t (kolom 10
en 11)

Provinciale beschikkingen

Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5)
Hieronder per beschikking invullen.
1B-W-F-148-08

In euro's Jaarlijks

0

2B-F-147-08

In euro's Jaarlijks

0

3B-N-151-08

In euro's Jaarlijks

1

In euro's Jaarlijks

0

VenW 52B Regionale
Regionale
Gemeenten (SiSa
mobiliteitsfondse mobiliteitsfondsen
tussen
n
medeoverheden)
Provinciale beschikkingen

€
17.531
€
15.000
€
26.631

€0

R

€0

R

€ 6.658

R

Besteed bedrag t/m jaar t (kolom 10,
11, 13 en 15)
Afgerond: Niet=0 Wel=1 (kolom5)
Hieronder per beschikkingsnummer
invullen.
1
RMB-08
In euro's Jaarlijks

€
166.062

€0

€
166.06
2

R

R

Aard Controle (16)

Toelichting afwijking (15)

Overige (14)

Te verrekenen met de Provincie / Wgr (13)

Te verekenen met het Rijk (12)

Overige besteding (11)

Besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen (10)

Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9)

Overige ontvangsten (8)

Beschikking Rijk (7)

Beginstand jaar t (6)

Realisatie (5)

Afspraak (4)

Frequentie (jaarrekening) (B)

Toelichting per indicator (A)

Indicatoren (3)

Ontvanger (C)

Juridische grondslag (2)

Specifieke uitkering (1)

Nummer

Departement

Project afgerond conform
beschikking?
Hieronder per beschikkingnummer
invullen.
1

SZW

SZW

55 Wet sociale
Wet Sociale
werkvoorziening Werkvoorziening (Wsw)
(Wsw)

57 Wet Werk en
Bijstand (WWB)
(inkomensdeel)

Wet Werk en Bijstand

Gemeenten

Gemeenten

0 =niet Na
1 =wel afrondin
(selectee g project
r uit lijst)
Het totaal aantal geïndiceerde
In
Jaarlijks
inwoners van uw gemeente dat een aantallen
dienstbetrekking heeft of op de
wachtlijst staat én beschikbaar is om
een dienstbetrekking als bedoeld in
artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van
de wet te aanvaarden op 31
december 2008.

R

311,00

R

Het totaal aantal inwoners dat is
uitgestroomd uit het
werknemersbestand in 2008,
uitgedrukt in arbeidsjaren.

In
Jaarlijks
arbeidsja
ren

16,02

R

Het totaal aantal gerealiseerde
arbeidsplaatsen voor geïndiceerde
inwoners in 2008, uitgedrukt in
arbeidsjaren

In
Jaarlijks
arbeidsja
ren

223,62

R

Het totaal aantal gerealiseerde
begeleid werkenplekken voor
geïndiceerde inwoners in 2008,
uitgedrukt in arbeidsjaren.

In
Jaarlijks
arbeidsja
ren

4,30

R

Totaal uitgaven inkomensdeel
categorie 65 jr en ouder
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69 Regeling Buurt,
Onderwijs en
Sport (BOS)

JenG

77 Invoering Centra Tijdelijke regeling CJG
voor Jeugd en
Gezin (CJG)

Tijdelijke
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stimuleringsregeling buurt, gemeenten
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Gemeenten
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Toelichting SiSa 2008: Definitie “Besteding” per regeling jaar 2008

6. Innovatie openbaar bestuur
Heeft betrekking op een eenmalige bijdrage op grond van de Tijdelijke subsidieregeling Innovatie
Openbaar Bestuur 2006 (Stcrt. 2006, nr. 139).
In de kolom ‘besteed ten laste van rijksmiddelen’ is het bedrag opgenomen dat de gemeente totaal
tot en met 2008 heeft uitgegeven aan het bereiken van de doelstelling met betrekking tot het
alliantiemanagement.
Baten- en lastenstelsel.
11B. Actieplan Cultuurbereik 2005-2008 (APCB)
De besteding heeft betrekking op de overdracht van de specifieke uitkeringen door de gemeente of
provincie aan de subsidieontvangers en de inzet van de specifieke uitkeringen door de gemeente of
provincie zelf. Onder besteding wordt verstaan het financiële totaal van uitgaven en verplichtingen
binnen de bestedingstermijn, zoals genoemd in de betreffende regeling of wet.
Baten- en lastenstelsel.
13 GOA/ VVE
Betreft uitvoering van Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid
2006-2010, art 4 t/m 10, Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen, artikel 4
Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair OnderwijsBesluit vaststelling doelstelling en
bekostiging Onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010, art 4 t/m 10, Regeling tijdelijke toekenning
extra voorschoolse middelen, artikel 4 en Schakelklassen, artikel 166 van de Wet op het primair
Onderwijs.
Genoemde bedragen zijn: besteed bedrag aan voorbereiding inrichten schakelklassen, besteed
bedrag voor overige of coördinerende activiteiten inzake onderwijsachterstandenbeleid, besteed
bedrag aan voorschoolse educatie, besteed bedrag aan schakelklassen, besteed bedrag aan
vroegschoolse educatie.
Baten en lastenstelsel, de verantwoording aan het ministerie geschiedt wel per schooljaar

15. Regeling dagarrangementen en combinatiefuncties
Regeling dagarrangementen en combinatiefuncties. (Zie gewijzigde regeling 23 mei 2007).
Het in de kolom “Beginstand jaar t (6)” opgenomen bedrag ad € 429.034,-- is gelijk aan het bij
beschikking toegekende subsidie ad € 849.200,-- minus het in de SISA-bijlage 2007 opgenomen
bestede bedrag van € 420.166,--.
Het in de kolom “Besteed t.l.v. rijksmiddelen (9) opgenomen bedrag ad € 65.148 is als volgt tot
stand gekomen: totale projectkosten hebben € 1.103.760,-- bedragen. Hiervan is 45% subsidiabel,
zijnde € 496.692. Hiervan is reeds € 400.000 door de gemeente doorbetaald aan Delta onderwijs.
Van het restant ad. € 96.692 is het aandeel van de gemeente € 31.544 ( overhead). Per saldo dus
€ 65.148 besteed t.l.v. rijksmiddelen.
Het in de kolom “ Besteed bedrag aan co-financiering” bedraagt € 17.350, zijnde 55% van de
overheadkosten (€ 31.544).
Baten- en lastenstelsel.
19. Spoorweglawaai
Uitvoeringsregeling subsidie verkeerslawaai; subsidieregeling sanering verkeerslawaai.
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De besteding betreft de werkelijke kosten die in 2008 zijn gemaakt voor de aanleg van het
geluidsscherm naast het spoor in Dorst.
Het bedrag is bestaat uit € 54.078 uit kosten aan derden en € 13.440 uit 192 uur à € 70
Baten- en lastenstelsel.
23B. Externe veiligheid
Subsidieregeling programmafinanciering Externe Veiligheid (EV)-beleid en andere overheden 20062010 en Provinciale beschikkingen
Baten- en lastenstelsel.
28. Subsidieregeling aanpak zwerfafval
Besluit milieusubsidies
Bestedingsbedrag betreft de werkelijke uitgaven in betreffend boekjaar. In 2008 dus € 0,00.
Baten- en lastenstelsel.
34. en 35. Inburgering
Wet inburgering nieuwkomers, Wet inburgering besluit inburgering Regeling vrijwillige inburgering
niet G-31 2007
Oude regeling loopt t/m 2008, dus nu ten einde. De nieuwe regeling loopt t/m 2011
37B. Besluit Locatiegebonden Subsidies 2005
Woningwet en Provinciale beschikkingen
De provincie verstrekt financiële middelen aan de gemeente ten behoeve van de aan de
woningvoorraad toe te voegen woningen. Toekenning en vaststelling van subsidie van de provincie
aan gemeente vindt uitsluitend plaats voor zover er van rijkswege middelen ten gunste van het
“provinciaal-fonds Bls 2005’ zijn gestort. De BLS-gelden dienen in het belang van de
volkshuisvesting te worden ingezet.
Baten- en lastenstelsel.
43B. Investering stedelijke vernieuwing (ISV)
Wet stedelijke vernieuwing, provinciale beschikkingen.
Onder de kolom “besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen” zijn de werkelijke kosten verantwoord.
Baten- en lastenstelsel.
49B. Brede doeluitkering verkeer en vervoer
Wet BDU Verkeer en Vervoer, art 10 en Provinciale beschikkingen.
Projecten die in dit kader worden gesubsidieerd zijn aanleg fietspaden Europaweg en Beneluxweg
en de mensgerichte maatregelen die in 2008 zijn getroffen.
Onder de kolom “besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen” zijn de werkelijke kosten verantwoord tot
maximaal het beschikte subsidiebedrag. Onder de kolom “overige besteding” zijn de werkelijke
kosten die voor rekening komen van de gemeente verantwoord. Te samen vormen zij de totaal
werkelijke kosten in het kader van de BDU.
Baten- en lastenstelsel.
52B. Regionale mobiliteitsfondsen
Regionale mobiliteitsfondsen en Provinciale beschikkingen
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Betreft bestuursovereenkomst Quick Wins Regionaal Mobiliteitsfonds Brabantstad.
Onttrekkingen uit het fonds vinden plaats op basis van werkelijk gemaakte kosten. De rijksbijdrage
dient uiterlijk 31 december 2010 besteed te zijn aan infrastructurele verkeers- en
vervoervoorzieningen.
Onder de kolom “besteed t.l.v. provinciale/Wgr middelen” zijn de werkelijke kosten verantwoord tot
maximaal het beschikte subsidiebedrag. Onder de kolom “overige besteding” zijn de werkelijke
kosten die voor rekening komen van de gemeente verantwoord. Te samen vormen zij de totaal
werkelijke kosten in het kader van de regeling regionale mobiliteitsfondsen.
Onder de kolom “Te verrekenen met de Provincie/Wgr” staan de bedragen die (nog) bij het fonds
gedeclareerd worden.
Baten- en lastenstelsel.
55. Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)
NVT
57. Wet Werk en Bijstand (WWB) (werkdeel)
Wet Werk en Bijstand
Kasstelsel.
58. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW),
art 54
Kasstelsel.

59. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ),
art 54
Kasstelsel.
61. Bijstandverlening Zelfstandigen
Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 art 54
Kasstelsel.
69. Regeling Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)
Tijdelijke stimuleringsregeling buurt, onderwijs en sport
De door het ministerie van VWS toegekende subsidie in het kader van de BOS-impuls (Arrangement
jeugdactief) wordt ingezet ter dekking van de kosten van sport- en beweegactiviteiten die zich
richten op jeugd tussen 4 en 13 jaar en voorspecifieke doelgroepen onder de jeugdigen (kinderen
met overgewicht en kinderen met een handicap). De besteding van de middelen betreft met name
kosten voor inzet van personeel in de projectgebieden en daarnaast activiteitenkosten zoals huur
van sportaccommodaties e.d..
Baten- en lastenstelsel.
Verantwoording pas na afronding project: over 2008 dus nog geen cijfers.
77. Invoering Centra voor Jeugd en Gezin (CJG)
Tijdelijke regeling CJG
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Om het bestede bedrag van de uitkering te bepalen, wordt gekeken naar de betalingen die de
gemeente heeft verrichten naar de eigen kosten van de gemeente voor
jeugdgezondheidszorg,maatschappelijke ondersteuning jeugd
en afstemming jeugd en gezin alsmede ten behoeve van het realiseren van één of meer CJG. Het
gaat daarbij niet alleen om uitgaven voor activiteiten ter uitvoering van jeugdgezondheidszorg,
maatschappelijke ondersteuning jeugd en afstemming jeugd en gezin, maar ook om uitgaven voor
de ontwikkeling, (ver)bouw en inrichting van CJG en voor het bereiken van de doelgroepen. Deze
kosten kan de gemeente zelf maken of het kan betalingen betreffen van de gemeente aan de in
CJG te participeren instellingen om de samenwerking vorm te geven en voort te zetten, de inrichting
van het CJG te realiseren en de aan deze instanties toebedeelde taken en functies ten uitvoer te
brengen. Gemeenten kunnen betalingen aan derden in het kader van de onderhavige regeling
opnemen als besteed bedrag .Vanzelfsprekend is wel vereist dat er alleen betalingen aan derden
mogen worden opgevoerd voor activiteiten inde periode van 2008 tot en met 2011.Voorts dient de
bestemming van de betalingenonmiskenbaar tot uitdrukking te komen in de juridische grondslag
voorbetalingen aan derden, bijvoorbeeld de subsidie beschikking of de overeenkomst .Overigens
geldt ook voor de eigen kosten van de gemeente dat deze te herleiden moeten zijn tot de boven
beschreven periode en bestemming. Op die manier dient verzekerd te zijn dat de middelen
uitsluitend beschikbaar zijn gesteld voor de activiteiten en de periode waarvoor de brede
Cameradoeluitkering bedoeld is .Een deel van de eigen kosten van de gemeenten en van de
betalingen aan derden kan noodzakelijk zijn voor investeringen zoals in gebouwen, grond en
inrichting. Deze investeringen zullen slechts ten laste van de brede doeluitkering mogen worden
gebracht voor het bedrag dat is besteed aan afschrijvingen in de periode van 2008 tot en met
2011.De maximale hoogte van de toegestane afschrijvingen wordt bepaald aan de hand van de
normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden geacht. Indien een gemeente
hiervoor betalingen aan derden verricht,is het aanbevelingswaardig die financiering ook op de
zojuist bedoelde normen te baseren.
Baten- en lastenstelsel.
84.Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties
In het kader van herstructurering van bedrijventerreinen subsidie voor de uitvoering van het project
Aanpak Veiligheid Bedrijventerrein Weststad I+II
Projectkosten zijn kosten die noodzakelijk en rechtstreeks aan het project zijn toe te rekenen, die
gemaakt zijn na 1 september 2006 en voor 1 september 2009 zijn betaald. Toerekening van
algemene kosten, engineering en apparaatskosten dient op basis van de geldende en bestendige
gedragslijn te geschieden.
Baten- en lastenstelsel.
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