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1. Inleiding 
 
Voor u ligt de begroting 2019 en het daarbij behorende meerjarenperspectief t/m 2022. Evenals de vorige 
begroting is deze begroting ingedeeld in hoofdtaakvelden conform het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV).  
Deze begroting is de uitwerking van de verdeling van de middelen zoals bij het vaststellen van de perspectief-
nota heeft besloten. Nog voor de behandeling van de perspectiefnota in uw raad kregen we, via de meicircu-
laire, goede berichten over de hoogte van de algemene uitkering en konden we de inkomsten naar boven 
bijstellen. Daartegenover kwamen er ook berichten over grotere uitgaven. Per saldo is het resultaat, dat er de 
komende jaren voldoende financiële ruimte is om het bestaande beleid en een ambitieus raadsprogramma uit 
te voeren.  
 
Raadsprogramma 2018-2022 
In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het raadsprogramma 2018-2022 is op 20 sep-
tember 2018 vastgesteld. Dit raadsprogramma bevat de plannen en ambities voor de komende raadsperiode. 
Omdat toen deze begroting al klaar moest zijn is de besluitvorming hierover nog niet verwerkt. Voor u ligt 
daarom beleidsarme begroting 2019. De vertaling van het raadsprogramma moet voor een belangrijk deel 
plaatst vinden via de begrotingswijziging bij de perspectiefnota 2019.  Het is ook mogelijk dit met afzonderlijke 
raadsvoorstellen en begrotingswijzigingen te doen, maar dan is geen integrale afweging tussen de voorstellen 
mogelijk. 
 
Om de opdrachten uit het raadsprogramma voor te bereiden en te onderzoeken vragen wij uw raad budgetten 
voor eenmalige onderzoekskosten beschikbaar te stellen. Wij stellen voor om ten laste van de algemene re-
serve hiervoor € 100.000,- (waarvan voor 2018 € 25.000,- en 2019 € 75.000,-) beschikbaar te stellen.  
 
Vooruitlopen op het raadsprogramma hebben we op basis van het coalitieakkoord wel al de opbrengsten van 
de toeristenbelasting afgestemd op basis van de gemiddelde procentuele stijging van de (COELO)-tarieven.  
 
Doelstelling en functie van de begroting in de planning en control-cyclus 
De planning en control-cyclus is voor u een belangrijk sturingsinstrument. In de perspectiefnota verdeelt u het 
beschikbare geld op hoofdlijnen. De hoofdlijnen zijn de hoofdtaakvelden. Dit is een verdeling op een groot 
abstractieniveau. De verdeling van het geld over de hoofdtaakvelden is voor ons als college bepalend voor 
het maken van de begroting. In de begroting stellen wij voor hoe wij de beschikbare budgetten per hoofdtaak-
veld willen besteden om de maatschappelijke effecten, die u bij elk hoofdtaakveld heeft vaststelt, te bereiken. 
Uitgangspunt is dus dat bij de begroting niet met budgetten geschoven wordt tussen de hoofdtaakvelden. Als 
u dat bij de behandeling van de begroting toch wilt, moet u ook aangeven hoe. Ofwel, als u meer uit wil geven 
aan een taakveld, moet u ook aangeven ten koste van welk taakveld dit moet gaan. Of u kunt ervoor kiezen 
meer uit te geven, maar dan moet u ook aangeven hoe u de inkomsten wilt genereren. 
Met deze begroting stelt u de budgetten voor 2019 vast. U geeft ons daarmee toestemming het te besteden 
conform de begroting, de juiste beleidsdoelen en bijbehorende activiteiten.  
 
Het eerste moment waarop u kunt sturen is dus de perspectiefnota. Daar wijst u op hoofdlijnen de beschikba-
re middelen toe, of, in slechtere tijden de bezuinigingen. Bij de begroting beoordeelt u of het college met de 
voorstellen de juiste keuzes heeft gemaakt voor de besteding van het budget per hoofdtaakveld. 
  
U heeft bij de verdeling van de budgetten over de hoofdtaakvelden en bij de begroting geen onbeperkte vrij-
heid. De begroting bestaat voor een groot deel uit lopende verplichtingen (kapitaallasten, personeelskosten 
e.d.), voortzetten van het bestaand beleid en het uitvoeren van wettelijke taken. Deze kunnen niet, en zeker 
niet op korte termijn, ingrijpend gewijzigd worden. Voor sturingsmogelijkheden op korte termijn moet u zich 
daarom richten op de voorstellen voor het nieuw beleid. Onder nieuw beleid valt ook het wijzigen van be-
staand beleid. Voor sturing de lange termijn kunt u ook kijken naar de lopende verplichtingen.  
 
De hiervoor beschreven werkwijze volgen wij in Bladel tot nu toe niet strikt. Voor een deel komt dat omdat het 
moeilijk is bij de perspectiefnota, zonder concrete voorstellen, al de budgetten toe te delen aan de hoofdtaak-
velden. Wij concentreren ons vooral op de begroting. Wij hopen dat we deze raadsperiode steeds meer toe-
groeien naar de juiste werkwijze.   
 
Het financiële beeld 
Bladel heeft een gezonde financiële huishouding. De begroting 2019 sluit, mede dankzij financiële meevallers 
in de perspectiefnota 2018 en de meicirculaire 2018, in meerjarig perspectief bezien met een structureel over-
schot van € 1.011.000,-. Daarnaast is ons weerstandvermogen (de algemene reserve) meer dan voldoende 
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om de risico’s te dekken. Ons weerstandsratio ligt boven het vastgestelde minimum. Dat alles geeft rust. Er is 
voldoende ruimte om noodzakelijke opgaven op te pakken, onze ambities waar te maken en, als het tegen zit, 
tegenvallers op te vangen. Veruit de grootste inkomstenbron is de uitkering van het Rijk; de verdeling ervan 
tussen gemeenten pakt voor Bladel erg gunstig uit. De keerzijde is dat hier ook de belangrijkste risico's zitten. 
Wij denken dan vooral aan de oplopende uitgaven voor het sociaal domein. Ook de eventuele oprichting van 
het Participatiebedrijf kan tot extra lasten leiden. Bezuinigingen bij het Rijk of een andere verdeling van de 
middelen over de gemeenten kan tot minder inkomsten leiden.  
Naast het sociaal domein vraagt ook de energietransitie de komende jaren onze aandacht op vele beleidster-
reinen en deze zal ook een beslag op de begroting leggen. Waar het in medebewind met Rijk of Provincie is, 
zal het ook extra inkomsten opleveren, maar wij zullen ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen. 
 
We moeten zorgvuldig omgaan met de financiële ruimte en deze niet volledig inzetten voor langdurige (struc-
turele) verplichtingen. Dan zijn wij een gemeente die is toegerust om flexibel en adequaat te reageren op ver-
anderende omstandigheden in de “buitenwereld”, zonder dit meteen te moeten vertalen naar lastenverzwaring 
voor de burgers en ondernemers. 
 
Het financieel beeld ‘In een oogopslag’ 

 
 
De meerjarenraming tot en met 2022 betreffende het bestaande beleid sluit met een structureel positief saldo 
(zie regel 1. van de tabel). Bij de incidentele baten (onder regel 2) moet u denken aan zaken als grondverko-
pen buiten grondexploitaties en winstuitnames grondexploitaties. Dit is de ruimte die de gemeente heeft voor 
nieuw beleid. Voor de voorbereiding van het raadsprogramma hebben wij hiervoor eenmalige middelen opge-
nomen, en we hebben de tarieven voor de toeristenbelasting aangepast aan het landelijk gemiddelde (COE-
LO)tarief, zoals opgenomen in het coalitie-akkoord. Het begrotingsresultaat na invulling van het nieuwe beleid 
is weergegeven onder regel 5, verdeeld naar structureel en incidenteel begrotingsresultaat. 
 
Ons weerstandvermogen, de algemene reserve, is meer dan voldoende om de risico’s die we lopen te dek-
ken. In de regels 6, 7, en 8 ziet u dat de eerste drie jaren meer onttrokken wordt aan de reserves. Vanaf 2021 
wordt er weer meer gestort dan onttrokken. 
Deze verwachte ontwikkeling is op basis van geplande stortingen en onttrekkingen. De ervaring leert dat deze 
sterk kunnen afwijken. Belangrijkste oorzaken zijn vertraging in grote werken, vertraging van plannen in de 
grondexploitaties en het saldo van de jaarrekening.  
 

2018 2019 2020 2021 2022

beschikbare ruimte

1. saldo bestaand beleid structureel v 1.174 v 1.071 v 1.463 v 1.953 v 2.483

2. saldo bestaand beleid incidenteel n -17 n -118 v 23 v 58 v 61

totaal beschikbare ruimte (1 + 2) v 1.157 v 953 v 1.486 v 2.011 v 2.544

geplande nieuwe uitgaven      

3. lasten raadsprogramma structureel  v 37 v 74 v 111 v 148

3. lasten raadsprogramma incidenteel n -pm n -pm n -pm

4. lasten meerjarenprogramma structureel n -307 n -939 n -1.434 n -1.526 n -1.621

4. lasten meerjarenprogramma incidenteel v 20 v 203 v 572 v 73 v 107

totaal netto nieuwe uitgaven (3 + 4) n -287 n -699 n -788 n -1.342 n -1.366

5. totaal begrotingssaldo (1 t/m 4) v 870 v 254 v 698 v 669 v 1.178

5. waarvan structurele uitgaven en inkomsten v 868 v 169 v 103 v 538 v 1.011

5. waarvan incidentele uitgaven en inkomsten v 4 v 85 v 595 v 131 v 168

(- = nadeel en + = voordeel)

reserves

6. beoogde stortingen in reserves n -358 n -277 n -441 n -769 n -528

7. beoogde onttrekkingen aan reserves v 2.428 v 955 v 837 v 591 v 478

7. beoogde onttrekkingen aan reserves tbv MIP / raadsprogr. v 298 v 344 v 665 v 262 v 259

8. saldo beoogde mutaties voor resultaatbestemming v 2.368 v 1.022 v 1.061 v 84 v 209

8a. geprognosticeerde verrekening met algemene reserve n -872 n -254 n -699 n -669 n -1.179

totaal beoogde mutaties reserves na resultaatbestemming v 1.496 v 768 v 362 n -585 n -970

(- = storting en + = onttrekking)

(bedragen x 1.000,-)
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Samenwerking in de regio 
Het traject in het kader van Veerkrachtig Bestuur is afgerond. De gemeenten in de Kempen hebben besloten 
zelfstandig te blijven. Dit betekent meteen ook dat samenwerking in de regio nu weer prominent op de agenda 
staat. Veel vragen, zoals de toekomst van de GRSK en de Kempencommissie zijn opgeschort in afwachting 
van de uitkomsten van Veerkrachtig Bestuur. Tegelijkertijd is ook de MRE afgeslankt en moeten voor enkele 
onderwerpen nieuwe structuren gevonden worden. Er wordt gewerkt aan de oprichting van een Participatie-
bedrijf, het Huis van de Brabantse Kempen zal opnieuw beoordeeld moeten worden enz. Het lijkt alsof het 
hele samenwerkingslandschap in beweging is. Wij zullen de gesprekken ingaan vanuit het belang van Bladel 
en de regio, met aandacht voor slagvaardigheid voor de thema's die we samen aanpakken en met aandacht 
voor democratische legitimatie. Dat betekent dat wij erop zullen toezien dat of uw raad voldoende in positie 
gebracht wordt op het gebied van kaderstelling, controle en budgetrecht. Een goed alternatief hiervoor zou 
een gekozen orgaan voor de Kempensamenwerking zijn. 
 
Lastendruk 
De lokale lastendruk wordt voor het belangrijkste deel bepaald door de onroerendezaakbelastingen (OZB) en 
de riool- en afvalstoffenheffing. De OZB-tarieven worden met een nagecalculeerde trendmatige verhoging van 
1,40% aangepast. De netto gevolgen van deze verhoging voor elke individuele huiseigenaar hangt af van de 
waardeontwikkeling van de woning. 
 
In totaliteit daalt de lastendruk in 2019 met gemiddeld ca € 14,- voor een meerpersoonshuishouden van 4 
personen ten opzichte van het jaar 2018. Dit komt neer op circa 2,0%. Voor een huishouden met 2 personen 
daalt de totale lastendruk met gemiddeld ca € 9,-. Dit komt neer op circa 1,6%. Deze lastendalingen zijn voor-
al het gevolg van lagere variabele kosten afvalverwijdering en lagere kosten rioolbeheer. 
 
Slot  
Wij zijn blij dat wij u een begroting voor kunnen leggen met ruimte voor ambities. Een forse ruimte zelfs, die 
we goed kunnen gebruiken omdat we genoeg uitdagingen zien en grote ambities hebben. Wij hopen dat het 
raadsprogramma zo spoedig mogelijk in de begroting verwerkt kan worden zodat wij ook snel over kunnen 
gaan tot de uitvoering ervan.  
Het is al goed wonen, werken en leven in onze kernen Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel en 
het prachtige gebied ertussen. Graag geven wij daar verder inhoud en vorm aan - samen met uw raad en 
samen met onze inwoners, bedrijven, instellingen en partners. Een goed samenspel zorgt voor een nog bete-
re toekomst.  
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2. Uitkomsten begroting 2019  
 
In dit hoofdstuk wordt het meerjarenperspectief 2018-2022 toegelicht en bijgesteld aan de hand van een aan-
tal elementen. Deze elementen worden onderstaand afzonderlijk belicht. We presenteren eerst het meerja-
renperspectief van het bestaande beleid. Daarna volgen de financiële consequenties van het meerjarenpro-
gramma. Bij het meerjarenprogramma zijn tevens een aantal nieuwe beleidsvoornemens dan wel aanpassing 
van budgetten opgenomen. 
 
Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven zijn in de begroting 2019 nog geen extra middelen voor de uitvoering van 
het raadsprogramma 2018-2022, behoudens voorbereidingskosten en financiële vertaling van de aanpassing 
van de tarieven voor de toeristenbelasting, opgenomen. Behandeling van het raadsprogramma zal eerst 
plaatsvinden op 20 september 2018. Dit brengt met zich mee dat vooralsnog geen middelen voor de uitvoe-
ring van het raadsprogramma opgenomen zijn in de begroting 2019.  
 
In § 2.4 zal vervolgens inzicht worden verschaft in het geactualiseerde meerjarenperspectief na verwerking 
van alle in deze begroting gepresenteerde mutaties.  
 
Gedurende de periode van de meerjarenramingen is het loon- en prijspeil constant gehouden. Anders ver-
woordt wil dit zeggen dat met loon- en prijsstijgingen ná 2019 geen rekening is gehouden. 
 
2.1 Vertrekpunt meerjarenperspectief in bestaand beleid 
Ons huidige beleid ligt vast in beleidsdocumenten of in de wet. Het huidige beleid is het uitgangspunt van 
deze begroting. Tot het huidige beleid horen alle raadsbesluiten tot en met de vergadering van juni 2018 aan-
gevuld met de financiële effecten van de meicirculaire 2018. Ook heeft er een beperkte administratieve ver-
schuiving plaatsgevonden van de incidentele ruimte naar de structurele ruimte. Alle baten en lasten van het 
bestaande beleid zijn verwerkt in de meerjarenraming.  
 
Het meerjarenperspectief van het bestaande beleid heeft dan het navolgende verloop: 
 

 
 
Het overzicht toont aan dat we op basis van het bestaande beleid over structurele ruimte beschikken voor de 
uitvoering van enerzijds het (nog op te stellen) raadsprogramma en anderzijds het meerjarenprogramma. De 
lasten hiervan lichten we hierna toe. 
 
2.2 Raadsprogramma 2018-2022 
Het raadsprogramma is vanzelfsprekend hét kaderdocument voor de komende raadsperiode. De vaststelling 
van het raadsprogramma is voorzien in de raadsvergadering van 20 september 2018. Eerst na vaststelling is 
dan bekend wanneer en welke activiteiten uitgevoerd moeten worden. Wij hebben daarom gekozen om de 
begroting 2019 vooralsnog beleidsarm op te stellen. Nieuw beleid dient immers - wat ons betreft - afgestemd 
te worden c.q. te zijn op het nieuwe raadsprogramma.  
Financiële vertaling van het raadsprogramma zal naar wij aannemen eerst kunnen, nadat vooraf noodzakelij-
ke vooronderzoeken zijn gedaan. Hierna kunnen de financiële onderbouwingen voorgelegd worden aan de 
raad. Het is om die reden niet mogelijk dat de financiële onderbouwingen voor de raadsvergadering van no-
vember 2018 bekend en afgerond zijn. De financiële vertaling van het raadsprogramma kan daarom - wat ons 
betreft - op zijn vroegst betrokken worden bij de discussie over de perspectiefnota 2019 of middels afzonder-
lijke begrotingswijziging.  
Om de opdrachten vanuit het raadsprogramma voor te bereiden en te onderzoeken vragen wij uw raad om 
hiervoor eenmalige middelen beschikbaar te stellen. Wij stellen voor om ten laste van de algemene reserve  
hiervoor € 100.000,- af te zonderen, waarvan € 25.000,- in 2018 en € 75.000,- in 2019. Ook hebben we de 

2018 2019 2020 2021 2022

structurele ruimte aanvaard beleid v 188 v 90 v 646 v 1.379 v 2.035

structurele mutaties reserves v 986 v 981 v 817 v 574 v 448

totaal structureel aanvaard beleid v 1.174 v 1.071 v 1.463 v 1.953 v 2.483

incidentele ruimte aanvaard beleid n -1.398 n -161 n -221 v 547 v 300

incidentele mutaties reserves v 1.381 v 43 v 244 n -489 n -239

totaal incidenteel aanvaard beleid n -17 n -118 v 23 v 58 v 61

totale ruimte aanvaard beleid v 1.157 v 953 v 1.486 v 2.011 v 2.544

(- = nadeel en + = voordeel)

(bedragen x 1.000,-)
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opbrengsten van de toeristenbelasting afgestemd op basis van de gemiddelde (COELO)tarieven, zoals in het 
coalitie-akkoord vastgelegd is. We ramen de overige lasten voor de uitvoering van het raadsprogramma daar-
om vooralsnog op pm. 
 
In onderstaand overzicht worden de lasten van het raadsprogramma 2018-2022 weergegeven. 
 

 
 
2.3 Meerjarenprogramma 2018-2022 
In onderstaand overzicht worden de lasten van het meerjarenprogramma 2018-2022 weergegeven. 
 

 
 
De begroting 2019-2022 is opgesteld conform de uitgangspunten van de vastgestelde perspectiefnota 2018. 
Diverse ontwikkelingen zijn aanleiding om nog aanvullende voorstellen voor te leggen, die nog niet opgeno-
men waren in de perspectiefnota 2018. Hieronder zijn in tabelvorm deze wensen/aanpassingen weergegeven. 
Voor een inhoudelijke toelichting en onderbouwing per onderwerp wordt verwezen naar de verschillende 
hoofdtaakvelden. 
 

 

2018 2019 2020 2021 2022

structurele lasten raadsprogramma 2018-2022  v 37 v 74 v 111 v 148

incidentele lasten raadsprogramma 2018-2022 n -25 n -75    

incidentele baten raadsprogramma 2018-2022 v 25 v 75    

totale lasten raadsprogramma n n 37 n 74 n 111 n 148

(- = nadeel en + = voordeel)

(bedragen x 1.000,-)

2018 2019 2020 2021 2022

structurele lasten bestaand meerjarenprogramma n -302 n -946 n -1.436 n -1.529 n -1.620

structurele lasten mutaties meerjarenprogramma n -5 v 7 v 2 v 3 n -1

incidentele lasten bestaand meerjarenprogramma v 15 v 275 v 593 v 100 v 107

incidentele lasten mutaties meerjarenprogramma v 5 n -72 n -21 n -27  

totale ruimte meerjarenprogramma n -287 n -736 n -862 n -1.453 n -1.514

(- = nadeel en + = voordeel)

(bedragen x 1.000,-)

A omschrijving s

B (bedragen x € 1.000,-) i 2019 2020

structurele mutaties

A actualisatie reserve geactiveerde uitgaven CC Den Herd: rentewijz. s n -5 n -4 n -4 n -4 n -7

A bevorderen vitaliteit medewerkers s  n -8 n -8 n -8 n -8

A actualisatie dividenduitkering BNG s  v 42 v 42 v 42 v 42

A projectleider Ondermijning Basisteam De Kempen s  n -10 n -10 n -10 n -10

A digitaliseren bouwvergunningen s  n -13 n -13 n -13 n -13

A implementatie omgevingswet: aanschaf ICT s   n -5 n -5 n -5

totaal structurele mutaties n -5 v 7 v 2 v 2 n -1

incidentele mutaties i      

A algemene reserve: aanvulling reserve sociaal domein i n -501     

A reserve sociaal domein: aanvulling i v 501     

A algemene reserve: vrijval algemene reserve grondexploitaties i  n -70    

A algemene reserve grondexploitaties: vrijval surplus i  v 70    

A akoestisch optimaliseren kantoren i  n -7 n -7 n -6  

A onderuitputting kapitaallasten i v 5  v 6   

A herijking Kempische Bedrijventerreinenvisie i  n -15    

A update bedrijventerrein De Sleutel i  n -20 n -20 n -20  

A facilteren bedrijfsverplaatsingen i  n -10    

A Kempenvisie Vrijetijdseconomie i  n -20    

A anterieure overeenkomsten: kosten voor ruimtelijke adviezen i  n -80    

A anterieure overeenkomsten: opbrengst anterieure overeenkomsten i  v 80    
     

totaal incidentele mutaties v 5 n -72 n -21 n -26  

totaal aanvullende mutaties  n -65 n -19 n -24 n -1

(- = nadeel en + = voordeel)

2018 2021 2022

aanvullende wensen/budgetten
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Voor een totaaloverzicht van het meerjarenprogramma wordt verwezen naar bijlage III. 
 
2.4 Het meerjarenperspectief totaal 
Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten 1 t/m 3 wordt in onderstaand overzicht het geactualiseer-
de meerjarenperspectief gepresenteerd. Deze mutaties zijn in hoofdstuk 3 van de begroting uitgewerkt en 
samengevat in hoofdstuk 5. 
  

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 
Bij de samenstelling van de begroting is een onderscheid aangebracht in bestaand beleid, het raadspro-
gramma 2018-2022 en het meerjarenprogramma 2018-2022. De bedoeling hiervan is om ruwweg een verde-
ling aan te geven tussen het bestaande en de onderdelen van het nieuwe beleid. Daarnaast worden de muta-
ties van de reserves afzonderlijk weergegeven. 
De begroting maakt ook onderscheid tussen structurele en incidentele middelen. Structurele middelen zijn 
jaarlijks terugkerende middelen. Incidentele, en de naam zegt het al, zijn eenmalig of voor een beperkt aantal 
jaren. Om het huishoudboekje van de gemeente gezond te maken en te houden is het van belang om de jaar-
lijks terugkerende lasten te kunnen betalen uit de jaarlijks terugkerende inkomsten. 
 
Hierna is de transformatietabel van het geactualiseerde meerjarenperspectief opgenomen. In deze tabel wordt 
het hiervoor weergegeven meerjarenperspectief gekanteld in structurele en incidentele middelen. Dat maakt 
op een transparante wijze de gang van het bestaande beleid naar de einduitkomst van deze meerjarenraming 
inzichtelijk.  
 

 
  

Bedragen

(bedragen x € 1.000,-) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten       

bestaand beleid n -47.951 n -47.029 n -47.298 n -44.864 n -43.916 n -42.945

raadsprogramma 2018-2022 n -25 n -75 n -pm n -pm n -pm

meerjarenprogramma 2018-2022  n -5.094 n -1.170 n -1.673 n -1.915 n -2.023

Totaal lasten n -47.951 n -52.148 n -48.543 n -46.537 n -45.831 n -44.968

Baten       

bestaand beleid v 48.496 v 46.158 v 47.571 v 45.954 v 46.105 v 45.540

raadsprogramma 2018-2022  v 25 v 112 v 74 v 111 v 148

meerjarenprogramma 2018-2022  v 4.767 v 434 v 812 v 462 v 509

Totaal baten v 48.496 v 50.950 v 48.117 v 46.840 v 46.678 v 46.197

Geraamd saldo van baten en lasten v 545 n -1.198 n -426 v 303 v 847 v 1.229

beoogde stortingen in reserves n -1.594 n -358 n -276 n -442 n -769 n -528

beoogde onttrekkingen aan reserves v 3.305 v 2.428 v 956 v 837 v 591 v 478

Gerealiseerd/geraamd resultaat v 2.256 v 872 v 254 v 698 v 669 v 1.179

mutatie algemene reserve n -2.256 n -872 n -254 n -698 n -669 n -1.179

Gerealiseerd/geraamd resultaat       

Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming

2018 2019 2020 2021 2022

structureel:

structurele ruimte aanvaard beleid v 188 v 90 v 646 v 1.379 v 2.035

structurele mutaties reserves v 986 v 981 v 817 v 574 v 448

structurele ruimte bestaand beleid v 1.174 v 1.071 v 1.463 v 1.953 v 2.483

raadsprogramma 2018 - 2022  v 37 v 74 v 111 v 148

meerjarenprogramma 2018-2022 n -306 n -939 n -1.434 n -1.526 n -1.620

structurele begrotingsruimte a v 868 v 169 v 103 v 538 v 1.011

(bedragen x 1.000,-)
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De meerjarenraming 2018-2022 sluit dan inclusief de lasten van het meerjarenprogramma in meerjarig per-
spectief met een structureel overschot van € 1.011.000,- in 2022. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat er in 
deze opstelling nog geen (structurele) middelen opzij zijn gezet voor de realisatie van het raadsprogramma, 
alsmede voor de eventuele cofinancieringsvragen vanuit het rijk op basis van het gesloten InterBestuurlijk 
Programma (IBP). De meerjarige begrotingsresultaten worden vooralsnog verrekend met de algemene reser-
ve.  
 
Bij dit perspectief maken wij ook de kanttekening dat de uitkering uit het gemeentefonds op basis van de sep-
tembercirculaire 2018 dit perspectief mogelijk nog positief of negatief kan beïnvloeden. Wij verwachten dat de 
septembercirculaire in de derde week van september ontvangen wordt. Zodra de septembercirculaire door 
ons doorgerekend is, zullen wij de financiële resultaten hiervan ter kennis brengen van uw raad. In deze me-
dedeling zullen wij ook de voorlopige meerjarige financiële consequenties van de ontwerp-najaarsnota 2018 
opnemen, waarmee u een zo actueel mogelijk beeld heeft van de begrotingsresultaten, zodat deze betrokken 
kunnen worden bij de besluitvorming over deze begroting. 
  

2018 2019 2020 2021 2022

incidenteel:

incidentele ruimte aanvaard beleid n -1.398 n -161 n -221 v 547 v 300

incidentele mutaties reserves v 1.381 v 43 v 244 n -489 n -239

incidentele ruimte bestaand beleid n -17 n -118 v 23 v 58 v 61

raadsprogramma 2018 - 2022 v pm v pm v pm v pm v pm

meerjarenprogramma 2018-2022 v 21 v 203 v 572 v 73 v 107

incidentele begrotingsruimte b v 4 v 85 v 595 v 131 v 168

totaal begrotingsresultaat a + b v 872 v 254 v 698 v 669 v 1.179

mutaties ten laste/gunste van de algemene reserve n -872 n -254 n -698 n -669 n -1.179

totaal na mutaties reserves      

(- = nadeel en + = voordeel)

(bedragen x 1.000,-)
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3. Hoofdtaakvelden 
 
Uw raad heeft bij de vaststelling van de financiële kaderstelling 2018 (R2017.009) besloten om de begrotings-
indeling 2018 (en de jaren daarna) af te stemmen op de gewijzigde BBV-voorschriften. Het raadsprogramma 
is ook op basis van deze indeling opgesteld. 
 
Conform deze voorschriften wordt voor de komende jaren gewerkt met 9 hoofdtaakvelden, te weten: 
0.  Bestuur en ondersteuning 1.  Veiligheid 
 - Overzicht van de kosten van overhead 2.  Verkeer en vervoer 
 - Algemene dekkingsmiddelen 3.  Economie 
4.  Onderwijs 5.  Sport, cultuur en recreatie 
6.  Sociaal domein 7.  Volksgezondheid en milieu 
8.  VHROSV 
 
Ad I. Ambities tot 2030 
In de bestuurlijke missie van de gemeente Bladel is het bestaansrecht van de gemeente, het politieke bestuur 
en haar organisatie beschreven. De missie heeft een reikwijdte die over raadsperioden heengaat. De toe-
komstvisie helpt ons om onze ambities en doelen voor de lange termijn helder te maken. Het is een koers 
waaraan we ons vast kunnen houden. Deze toekomstvisie verwoordt de koers van de gemeente Bladel als 
geheel en van de afzonderlijke dorpen Bladel, Hoogeloon, Hapert, Casteren en Netersel.  
 
Ad II.  Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? 
In deze rubriek worden op hoofdlijnen de meest belangwekkende ontwikkelingen annex actiepunten beschre-
ven van de te onderkennen taakveldonderdelen. Op basis van deze concrete beschrijvingen zal in de loop 
van het dienstjaar gerichter gerapporteerd worden over de voortgang van deze programmatische actiepunten. 
 
In het BBV is een basisset van beleidsindicatoren voorgeschreven die de gemeente in de begroting (en jaar-
rekening) minimaal moeten gebruiken. Deze indicatoren worden niet voorzien van ‘normen’ dus de waarde die 
wordt nagestreefd wordt overgelaten aan de gemeente zelf. Ter vergelijking hebben wij ook de (geactuali-
seerde) indicatoren vanuit de begroting 2018 opgenomen en voor 2019 de meest actuele indicatoren uit 
Waarstaatjegemeente.nl. 
 
Ter realisatie van de beoogde maatschappelijke effecten worden in het raads- en meerjarenprogramma 2018 
– 2022 investeringen en activiteiten opgenomen. Deze investeringen en activiteiten worden, voorzien van een 
financiële vertaling, nader toegelicht. 
 
Naast de informatie welke in de paragraaf verbonden partijen is opgenomen treft u per hoofdtaakveld de bij-
behorende verbonden partij(en) aan. Hierbij is o.a. de betrokkenheid van de verbonden partij bij het realiseren 
van de doelstelling van de gemeente benoemd.  
 
Waar dat aan de orde is, worden per hoofdtaakveld een aantal ontwikkelingen genoemd die zich de komende 
jaren zullen of kunnen aandienen. De herkomst van de ontwikkelingen is velerlei. Soms gaat het om ontwikke-
lingen die vanuit rijksbeleid moeten worden opgepakt, soms ook zijn het ontwikkelingen vanuit eigen gemeen-
telijk beleid. Niet alle ontwikkelingen kunnen op dit moment al financieel worden vertaald, maar ze zijn toch 
vermeld om daarmee bepaalde risico’s aan te geven. Wij merken daarbij uitdrukkelijk op dat hetgeen hier 
vermeld is de stand van zaken van juni 2018 weergeeft. 
 
Ad IV.  Wat mag het kosten? 
Nadat uw raad heeft aangegeven wat de na te streven doelen zijn en ons college wat we daarvoor gaan 
doen, wordt in het samenspel tussen raad en college invulling gegeven aan hoeveel dit mag kosten.  
 
De budgetoverzichten bevatten zes kolommen. De eerste kolom bevat de gerealiseerde cijfers van het reke-
ningjaar 2017. De tweede kolom bevat de gewijzigde begroting 2018. De kolommen drie tot en met zes geven 
het meerjarige verloop voor de periode 2019 – 2022 van de onderscheidene hoofdtaakvelden weer. Naast de 
kolomindeling geven de budgetoverzichten de financiële weergave weer van het totaal van de bestaande 
lasten en baten, een gedeelte van het raadsprogramma 2018-2022 en het meerjarenprogramma 2018-2022. 
De bedoeling hiervan is om ruwweg een verdeling aan te geven tussen het bestaande en de onderdelen van 
het nieuwe beleid. Daarnaast worden de mutaties van de reserves afzonderlijk weergegeven. Dat maakt op 
een transparante wijze de gang van het bestaande beleid naar de einduitkomst van deze meerjarenraming 
inzichtelijk.  
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De overzichten eindigen met de saldi van het betreffende hoofdtaakveld in elk van de jaren. Een saldo dat 
begint met een -/- betekent dat per saldo sprake is van een nadeel (hogere kosten en/of lagere inkomsten) en 
een + bedrag betekent dat per saldo sprake is van een voordeel voor de begroting (lagere kosten en/of hoge-
re inkomsten). 
 
Voorts wordt aangegeven welke mutaties aan reserves zijn geraamd. Aldus wordt, conform de bepalingen van 
het BBV, zichtbaar gemaakt wat de saldi van het betreffende hoofdtaakveld zijn wanneer de mutaties reser-
ves wel zijn meegenomen.  
 
In onderstaand overzicht wordt het saldo van baten en lasten, alsmede van de beoogde mutaties in de reser-
ves weergegeven.  
  

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
  

Bedragen

(bedragen x € 1.000,-) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

0. Bestuur en ondersteuning n -1.582 n -301 n -607 n -256 n -658 n -662

    - Overhead n -4.904 n -5.241 n -5.377 n -5.404 n -5.371 n -5.338

    - Algemene dekkingsmiddelen v 32.504 v 32.363 v 32.873 v 33.669 v 33.488 v 33.824

1. Veiligheid -1.269 -1.459 -1.513 -1.511 -1.511 -1.511

2. Verkeer en vervoer -1.669 -2.406 -2.404 -2.806 -2.873 -2.933

3. Economie 573 498 560 674 718 775

4. Onderwijs -2.197 -2.244 -2.266 -2.816 -2.359 -2.366

5. Sport, cultuur en recreatie -3.548 -3.376 -3.352 -3.332 -3.303 -3.314

6. Sociaal domein -16.650 -16.632 -16.714 -16.155 -16.083 -15.800

7. Volksgezondheid en milieu -846 -928 -690 -702 -657 -664

8. VHROSV 133 -1.472 -934 -1.059 -544 -782

Geraamd saldo van baten en lasten v 545 n -1.198 n -424 v 302 v 847 v 1.229

Reserves

Beoogde stortingen in reserves n -1.594 n -358 n -277 n -441 n -769 n -528

Beoogde onttrekkingen aan reserves v 3.305 v 2.428 v 955 v 837 v 591 v 478

Gerealiseerd/geraamd resultaat v 2.256 v 872 v 254 v 698 v 669 v 1.179

Mutatie algemene reserve n -2.256 n -872 n -254 n -698 n -669 n -1.179

      

MeerjarenramingRekening Begroting Begroting
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3.0. Bestuur en ondersteuning 
 
Dit hoofdtaakveld gaat over het bestuur, de ondersteuning daarvan en de relatie tussen de burger en het be-
stuur. Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Het hoofd-
taakveld bevat de overkoepelende taakvelden van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en 
de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie. 
Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij 
denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht. We verplaatsen ons in de behoeften van de ander in plaats 
van te wijzen op regels en onmogelijkheden. Wij communiceren snel, toegankelijk en betrouwbaar. Het is 
belangrijk dat we zoveel mogelijk inwoners bereiken en mee laten doen. Wij willen weten wat er speelt. Wij 
faciliteren en regisseren. Wij kunnen niet alles oplossen, maar samen kunnen we wel het verschil maken. 
Daarom werken we zoveel mogelijk samen. We maken verbinding met diverse partners. Lokaal en regionaal. 
Maatschappelijk en professioneel. 
We maken duidelijke keuzes. Wat we doen, doen we goed. Efficiënt en effectief. We zijn betrouwbaar en pro-
actief. We staan nadrukkelijk open voor vernieuwing en kiezen voor aansluiting bij (maatschappelijke) ontwik-
kelingen en veranderingen. Daarom zijn we als bestuur voortdurend in beweging en op zoek naar (nieuwe) 
toegevoegde waarde. 
 
Maatschappelijk effect 
Bladel is een vitale gemeente waar het goed wonen, werken en ondernemen is. Er is draagvlak voor de wijze 
van beleidsvorming en dienstverlening. Iedereen in de gemeente Bladel kan meedoen / participeren. Onze 
inwoners, ondernemers, partners voelen zich gehoord en gewaardeerd. 
 
 

I. Ambities tot 2030 

 
Hieronder worden de ambities uit de Toekomstvisie opgesomd. 
 
Samenwerking: 
•  De gemeente kijkt over de gemeente- en landsgrenzen heen en neemt deel aan grensoverschrijdende 

samenwerking, zoals de Kempensamenwerking. 
•  De gemeente heeft het besef dat buurgemeenten en overige organisaties en instellingen nodig zijn om 

vooruit te komen. 
•  De gemeente stemt af met de regiogemeenten. 
•  Inwoners praten en beslissen mee op de verschillende beleidsterreinen over belangrijke ontwikkelingen 

binnen de gemeente. 
 
Dienstverlening: 
•  De gemeente is voor alle inwoners, ondernemers en instellingen de poort naar de overheid en de keten-

partners, het loket voor alle overheidszaken, de vraagbaak. 
•  De gemeente luistert, adviseert en handelt. 
•  Het contact is professioneel, transparant en efficiënt en verloopt via verschillende kanalen. 
•  De gemeentelijke dienstverlening verloopt zoveel mogelijk digitaal en is daarom dichtbij beschikbaar. 
•  De dienstverlening wordt ook op afspraak en op locatie verzorgd, bijv. thuis of in een MFA. 
•  Het gemeentehuis is gevestigd aan de Markt in Bladel. Hier kunnen burgers terecht voor de fysieke dienst-

verlening. 
•  De klantgerichte instelling van de gemeentelijke organisatie is tot volle wasdom gekomen. 
•  De gemeente blijft in dialoog met de inwoners. 
 
Dorpsraden: 
•  De dorpsraden van Hoogeloon, Casteren en Netersel vormen een belangrijke schakel tussen de inwoners 

en de gemeente en visa versa. 
•  Een dorp- of wijkraad in Hapert en Bladel kan een belangrijke rol spelen in het behalen van winst op het 
 terrein van sociale samenhang. 
 
 

II. Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? 

 
Heroverwegen reserve sociaal domein 
Na de invoer van de nieuwe taken in het sociaal domein in 2015 heeft de gemeente (begrijpelijk) een koppe-
ling gelegd tussen lasten en ontvangen baten (c.q. integratie-uitkering sociaal domein) voor de drie gedecen-
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traliseerde taken. Vanaf 2019 wordt het integreerbare deel van het sociaal domein ingeweven in de algemene 
uitkering, waarmee reguliere financiering verkregen wordt, net als voor alle andere gemeentelijke taken (bij-
voorbeeld in het fysiek domein). Waar het hier vooral om gaat is dat de koppeling los gelaten wordt tussen de 
inkomsten uit de algemene uitkering aan de ene kant en de uitgaven in het sociaal domen aan de andere. Het 
is immers niet meer mogelijk te volgen wat we na 2019 krijgen. Het is ons inziens dan ook niet noodzakelijk 
om de reserve sociaal domein in stand te houden, zeker niet voor het opvangen van eventuele structurele 
lasten. De benodigde budgettaire ruimte voor het sociaal domein dient dan ook, net als voor alle andere ge-
meentelijke taken, van uit een integrale afweging betrokken te worden bij de beschikbare dekkingsmiddelen.  
 
Op basis van de maartcirculaire 2018 hadden we extra geld ontvangen voor de taak ‘Veilig Thuis’. Het gaat 
om huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor onze gemeente betekent dit € 12.000,- in 2018 oplopend 
naar € 38.000,- vanaf 2021 en volgende jaren. Ook werden extra uitkeringen ontvangen voor de decentralisa-
tie van Awbz naar Wmo. Voor onze gemeente betekent dit € 222.000,- in 2019 aflopend naar € 218.000,- in 
2022. Deze middelen hadden we vooralsnog toegevoegd aan de reserve sociaal domein in afwachting van 
bestedingsvoorstellen. Omdat op basis van de meicirculaire 2018 de koppeling met inkomsten doorbroken 
wordt hebben we deze gereserveerde bedragen omgezet naar reguliere budgetten (stelposten). De budgetten 
blijven dus beschikbaar waarvoor ze bedoeld zijn. De budgetten kunnen aangewend worden voor het stimule-
ren van innovatieve plannen om het beleid, betrekking hebbende op de Begeleiding naar Wmo, door te ont-
wikkelen en incidentele knelpunten weg te nemen. 
Dit komt ons inziens ook tegemoet aan het verzoek van het POP om middelen (vanaf 2018) beschikbaar te 
houden voor de uitvoering van de Wmo. 
 
Voorgesteld wordt om met ingang van 2018 het doel van de reserve sociaal domein te wijzigen. De reserve 
zorgt alleen nog voor de gefaseerde dekking van tekorten op de gedecentraliseerde budgetten voor Jeugd-
zorg gedurende de periode 2018 tot en met 2021 (zie ook voor een nadere toelichting bijlage IV). Na 2021 
wordt de reserve dan opgeheven. 
 
Gemeentelijke belastingen en tarieven 
We streven naar een lastendruk die in een goede verhouding staat tot het voorzieningenniveau. Dit betekent 
waar mogelijk kostendekkende tarieven. Daarom zijn de tarieven van de afvalstoffenheffing, rioolrechten en 
leges bepaald op basis van de te maken kosten van deze producten. 
 
Voor de onroerende zaakbelastingen wordt in beginsel een inflatievolgend beleid gehanteerd. De tarieven zijn 
met een nagecalculeerd inflatiepercentage van 1,40%, verhoogd. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u 
naar de paragraaf lokale heffingen. 
 
Financieel gezonde gemeente 
De gemeente Bladel wil een financieel gezonde gemeente zijn. Uitgangspunt is dat sluitende (meerjaren)-
begrotingen worden gepresenteerd, waarbij in ieder geval het vierde planjaar structureel sluitend is. Voor de 
planjaren 1 tot en met 3 wordt incidenteel een beroep gedaan op de algemene reserve met inachtneming van 
het door uw raad vastgestelde beleidskader betreffende het weerstandsvermogen. De structurele lasten in de 
begroting worden gedekt door structurele baten en dekkingsmiddelen. Onze financiële beheersing is hierop 
gericht.  
 
Door het binnenhalen van subsidies, slim werk met werk maken, goed aanbesteden en een continue focus op 
het beter organiseren van processen en verantwoordelijkheden kunnen we met de beperkte middelen veel 
voor elkaar krijgen. Een belangrijk deel van de gemeentelijke inkomsten komt uit de algemene uitkering. Op 
dit onderdeel is onze invloed beperkt waardoor schommelingen direct effect kunnen hebben op de exploitatie.  
 
Het financieel perspectief van onze gemeente ziet er zeer goed uit. Zowel de begroting 2019 als de meerja-
renraming is meer dan structureel sluitend. In meerjarig perspectief bezien sluit de meerjarenraming met een 
structureel overschot van € 1.011.000,-. Dit wordt mede veroorzaakt door de combinatie van extra inkomsten 
van het rijk. We profiteren ten aanzien van de extra inkomsten van het rijk uitdrukkelijk van de economische 
groei.  
De geraamde ratio weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2019 3,77 en loopt op naar een geprognosticeerde 
ratio van 6,49 in 2022 en voldoet hiermee aan de door de raad gestelde norm.  
 
De beheersing van risico’s en het op peil houden van ons weerstandsvermogen blijven vaste uitgangspunten. 
 
Financieel toezicht provincie 
Bladel valt al jaren onder het repressief toezicht. Deze milde vorm van toezicht wordt verkregen wanneer de 
begroting 2019 naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht is. Mocht dit niet het geval 
zijn, dan moet de meerjarenraming 2020-2022 voldoende aannemelijk maken dat dit evenwicht uiterlijk in 
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2022 wordt bereikt. Voor 2019 is het sociaal domein voor de provincie (financieel toezichthouder) een speci-
fiek aandachtspunt bij de toezichtstaak. 
 
Repressief toezicht is regel. Dit houdt in dat we de begroting direct kunnen uitvoeren, zonder dat hier vooraf 
goedkeuring van de provincie vereist is. We komen in aanmerking voor repressief toezicht wanneer de begro-
ting, inclusief nieuw beleid, naar het oordeel van de provincie structureel en reëel in evenwicht is. Mocht dit 
niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 
de laatste jaarschijf wordt bereikt. Daarnaast dienen de jaarrekening en de begroting tijdig, respectievelijk 
vóór 15 juli en 15 november, aan de provincie te zijn toegezonden. 
 
Er kan volgens de provincie ook geen sprake zijn van opschuivend perspectief. Daarmee wordt bedoeld, dat 
het niet toegestaan is om ieder jaar opnieuw een (meerjaren)begroting aan te bieden waarbij uitsluitend de 
laatste jaarschijf in evenwicht is. Dit is het geval als ook bij de begroting 2018 alleen de laatste jaarschijf 
(2021) structureel en reëel in evenwicht was. In dat geval moeten bij de begroting 2019 minimaal de laatste 
twee jaarschijven (2021 en 2022) structureel en reëel in evenwicht zijn. 
 
Voor zowel de begroting 2018 als de begroting 2019 is er voor alle planjaren sprake van structureel en reëel 
evenwicht. Van opschuivend perspectief is ons inziens dan ook geen sprake.  
 
Deze begroting voldoet ons in ziens onverkort aan de richtlijnen van de provincie (sluitende meerjarenbegro-
ting 2018-2022). We verwachten dat repressief toezicht dus ook voor de begroting 2019 van toepassing zal 
zijn. 
 
 
 
 Beleidsindicatoren  
 
 
Er zijn geen beleidsindicatoren uit de BBV-basisset van toepassing. 
 
 
 
 Raadsprogramma 2018 – 2022 
 
 
Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2018-2022 opgesomd en toegelicht. 
 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 
Toelichting raadsprogramma 2018 – 2022 
 
Bijdrage algemene reserve 
We stellen voor om de voorbereidingskosten van het raadsprogramma te dekken ten laste van de algemene 
reserve. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar § 3.0.2 zie algemene dekkingsmiddelen. 
 
 
 
 Meerjarenprogramma 2018 – 2022 
 
 
Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2018-2022 opgesomd en toegelicht. 
 

A/B omschrijving

(bedragen x € 1.000,-) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

A algemene reserve: voorbereiding raadsprogramma 25 75

totaal lasten bestuur en ondersteuning 25 75

investeringen budgettaire lasten / baten
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(- = nadeel en + = voordeel) 
 
Toelichting meerjarenprogramma 2018 – 2022 
 
Bijdrage algemene reserve 
In de planning wordt er van uitgegaan dat met ingang van 2020 de bestaande basisschool De Vest gesloopt 
wordt in verband met beoogde nieuwbouw. De afwaardering van de bestaande boekwaarde, alsmede de 
sloop- en verhuiskosten worden gedekt ten laste van de algemene reserve. Voor een nadere toelichting wordt 
verwezen naar § 3.4 onderwijs. 
 
In de meerjarenraming is in de perspectiefnota 2018 voor Jeugdzorg een taakstelling opgenomen van € 
100.000,- in 2019 oplopend naar € 400.000,- in 2022. Realisatie van deze taakstelling wordt gefaseerd inge-
raamd (zie voorts toelichting § 3.6 sociaal domein). Teneinde het jaarlijks begrotingsresultaat structureel te 
verbeteren met een bedrag van € 400.000,- wordt als “tegenhanger” gefaseerd geput uit de reserve sociaal 
domein. Aflopend van € 400.000,- in 2018 naar € 0,- in 2022. Omdat de omvang van de reserve niet meer 
voldoende is om de totale geraamde dekking te kunnen realiseren dient de reserve sociaal domein ten laste 
van de algemene reserve aangevuld te worden met € 501.000,-. 
 
Vormen dekkingsreserve t.b.v. ver-/nieuwbouw CC Den Herd 
De algemene reserve biedt meer dan voldoende ruimte om de investering van de ver-/nieuwbouw van CC 
Den Herd te kunnen dekken ten laste van de algemene reserve. Dit betekent dan, dat ten laste van de alge-
mene reserve € 3.993.000,- toegevoegd wordt aan de dekkingsreserve afschrijving geactiveerde investerin-
gen. Het becijferde bedrag is gebaseerd op prijspeil 2017 en behoeft nog aanpassing naar het prijspeil op 
datum van aanbesteding. Ten laste van deze reserve worden dan de gecalculeerde kapitaallasten gedekt.  
 
Algemene reserve grondexploitaties 
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. 
 
 
 
 Verbonden partijen (zie § verbonden partijen) 
 
 
De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen: 
• Metropoolregio Eindhoven 
 
 
 
 Ontwikkelingen 
 
 
Niet van toepassing. 
 
 

III. Wat mag het kosten? 

 
In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten en de eventuele mutaties in de reserves 
weergegeven.  
 

A/B omschrijving

(bedragen x € 1.000,-) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

A algemene reserve: afwaardering de Vest 269

A algemene reserve: sloop- en huisvestingskosten de Vest 130

A algemene reserve: aanvulling reserve sociaal domein 501

A algemene reserve: dekkingsreserve CC Den Herd 3.993

A algemene reserve: vrijval algemene reserve grondexploitaties -70

A reserve sociaal domein: aanvulling -501

A algemene reserve grondexploitaties: vrijval surplus 70

A reserve afschrijving geactiveerde uitgaven: CC Den Herd -3.993

A reserve afschrijving geactiveerde uitgaven: CC Den Herd 272 269 266 262 259

totaal lasten bestuur en ondersteuning 272 269 665 262 259

budgettaire lasten / bateninvesteringen



18 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 
De meer opbrengsten in 2017 en 2018 worden veroorzaakt door extra opbrengsten van verkoop gronden (niet 
zijnde grondexploitaties). In 2017 is de voorziening wethouderspensioenen en de voorziening voormalige 
wethouders extra gedoteerd enerzijds op basis van de actuariële  berekeningen om de toekomstige pensi-
oenaanspraken van alle (voormalige) wethouders te kunnen waarborgen en anderzijds op basis van de on-
derliggende wachtgeldverplichtingen van de voormalige wethouders. 
 
Beoogde mutaties reserves 
De beoogde toevoegingen hebben betrekking op rentebijschrijvingen. De rentebijschrijving naar de algemene 
reserve is geactualiseerd op basis van de geactualiseerde balanstotalen. Met ingang van 2017 moet het per-
centage van de rentetoerekening gebaseerd zijn op het gemiddelde rentepercentage van het vreemd ver-
mogen. Voorts worden in 2018 de navolgende posten gedekt ten laste van de algemene reserve: afwaarde-
ring van de kunstgrasvelden van vv Bladella, budgetoverhevelingen van 2017 naar 2018, het gemeentelijk 
aandeel van de voorbereidingskosten van N284, onderzoekskosten voor het raadsprogramma en de aanvul-
ling van de reserve sociaal domein. 
 
Ook de geraamde meerjarig geraamde winstuitnames van de grondexploitaties en de begrotingsresultaten 
worden verrekend met de algemene reserve. In 2018 wordt ten laste van de algemene reserve extra gedo-
teerd aan de reserve ‘afschrijving geactiveerde investeringen’ (ter dekking van de kapitaallasten van de 
ver/nieuwbouw van CC Den Herd). Ten laste van deze dekkingsreserve worden kapitaallasten van een aantal 
investeringen met een economisch nut gedekt. De reserve ‘verkoop hypotheekbedrijf HNG’ wordt jaarlijks (t/m 
2020) aangewend voor de dekking van de weggevallen dividenduitkering HNG. Voor de aanwendingen van 
de reserve sociaal domein wordt verwezen naar de toelichting hiervoor. 
 
In onderstaand overzicht worden de meerjarige mutaties ten laste of ten gunste van de reserves gespecifi-
ceerd voor de jaren 2018 tot en met 2022 

Bedragen

(bedragen x € 1.000,-) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

bestaand beleid n -2.317 n -1.475 n -1.482 n -1.451 n -1.451 n -1.451

raadsprogramma 2018-2022 n -pm n -pm n -pm n -pm n -pm

meerjarenprogramma 2018-2022  n -4.494 n -70    

Totaal lasten n -2.317 n -5.969 n -1.552 n -1.451 n -1.451 n -1.451

Baten       

bestaand beleid v 735 v 876 v 531 v 531 v 531 v 531

raadsprogramma 2018-2022 v 25 v 75 v pm v pm v pm

meerjarenprogramma 2018-2022  v 4.767 v 339 v 665 v 262 v 259

Totaal baten v 735 v 5.668 v 945 v 1.196 v 793 v 790

Geraamd saldo van baten en lasten n -1.582 n -301 n -607 n -255 n -658 n -661

beoogde storting in reserves n -1.594 n -358 n -276 n -441 n -769 n -528

beoogde onttrekking aan reserves v 3.305 v 2.428 v 956 v 837 v 591 v 478

Gerealiseerd/geraamd resultaat v 129 v 1.769 v 73 v 141 n -836 n -711

rekening-begrotingsresultaat v 2.256 v 872 v 254 v 698 v 669 v 1.179

beoogde storting in reserves n -2.256 n -872 n -254 n -698 n -669 n -1.179

Gerealiseerd/geraamd resultaat       

Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
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Bedragen Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022

Algemene reserve inc. v 1.270     

Algemene reserve struct. n -168 n -75 n -72 n -75 n -94

Reserve afschrijving geactiveerde investeringen struct. v 291 v 292 v 287 v 282 v 277

Algemene reserve grondexploitatie inc. v 13 n -5 n -125 n -489 n -239

Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen inc.  n -27 n -30   

Egalisatiereserve verkoop HNG struct. v 120 v 120 v 120   

Reserve verv.sportmaterieel X-sport struct. v 1 v 16 v 1 v 1 v 1

Reserve verv.sportmaterieel Eureka struct. v 6 v 3 v 16 v 4 v 5

Reserve sociaal domein struct. v 400 v 300 v 200 v 100  

Reserve sociaal domein inc. v 73     

Reserve generatiepact struct. v 63 v 55    

Totaal beoogde mutaties reserves via bestaand beleid v 2.069 v 679 v 397 n -177 n -50

Bestemming begrotingsresultaat inc./struct. n -872 n -254 n -698 n -669 n -1.179

Totaal mutaties reserves v 1.197 v 425 n -301 n -846 n -1.229

Mutaties algemene reserve via raadsprogramma inc. v 25 v 75    

Mutaties algemene reserve via meerjarenprogr. inc.   v 399   

Mutaties algemene reserve via meerjarenprogr. struct. v 273 v 269 v 266 v 262 v 259

Totaal mutaties reserves v 1.495 v 769 v 364 n -584 n -970

(+ = voordeel/aanwending en  -= nadeel/storting)

Meerjarenraming
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3.0.1. Overhead en ondersteuning organisatie 
 
De kosten van de overhead worden (vanaf 2017) centraal begroot op een afzonderlijk taakveld. Dit houdt in 
dat de overheadkosten niet meer in de afzonderlijke hoofdtaakvelden zijn opgenomen. Tot 2017 werd de 
overhead op basis van de begrote tijdsbesteding aan de afzonderlijke hoofdtaakvelden toegerekend.  
 
Door het apart presenteren van de overhead vervalt de noodzaak van een complexe en veelal ondoorzichtige 
kostentoerekening aan alle gemeentelijke taken en activiteiten. Ook de aan overhead toe te rekenen rente is 
inbegrepen in dit overzicht. Hiermee winnen begroting en verantwoording aan transparantie en kan beter wor-
den gestuurd op de bedrijfsvoering. Bovendien kan door het hanteren van een landelijk voorgeschreven sys-
tematiek een betere vergelijking worden gemaakt met andere gemeenten. 
 
Toerekening overhead 
De wijzigingen van het BBV betekenen ook een andere manier van het toerekenen en presenteren van over-
head in de begroting in relatie tot de heffingen en tarieven. Extracomptabel dient het aandeel overhead in de 
heffingen en tarieven te worden berekend. De overhead moet daarbij op een consistente wijze worden toege-
rekend. Conform de uitgangspunten van de Financiële verordening 2017 is voor 2019 een opslagpercentage 
gehanteerd als algemeen geldende verdeelsleutel voor overhead. In de paragraaf lokale heffingen wordt de 
overhead (extra comptabel) meegenomen bij de berekening van de kostendekkendheid van de tarieven. 
 
Grondexploitaties 
Voor de rendabele activiteiten van de grondexploitaties is er nog wel sprake van een intra comptabele kosten-
toerekening. Daarbij is dezelfde verdeelsleutel als bij de heffingen en tarieven gehanteerd. 
 
 

I. Ambities tot 2030 

 
Hieronder worden de ambities uit de Toekomstvisie opgesomd. 
 
Bedrijfsvoering ambtelijk apparaat: 
•  De gemeente is een ontwikkelingsgerichte, proactieve en professionele organisatie, die maatwerk levert. 
•  Er zijn efficiënte regels, bureaucratie wordt zoveel mogelijk vermeden. 
•  De gemeentelijke organisatie werkt steeds efficiënter, integraal en projectmatig. 
 
 

II. Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? 

 
Organisatie  
Een netwerksamenleving vraagt ook aanpassingen van de ambtelijke organisatie. Vanuit de gemeente wor-
den steeds meer zaken samen met inwoners en ondernemers opgepakt. Ambtenaren en bestuur zijn zo direct 
betrokken bij de samenleving. Er wordt nadrukkelijk geïnvesteerd in onze medewerkers om deze voldoende te 
equiperen voor de veranderende rol. Een medewerker die zich bewust is van de maatschappelijke opgaven 
en welke rollen daarbij van hem of haar worden verwacht. De ontwikkeling van onze medewerkers is hierbij 
cruciaal. Hiernaast nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid door een werkplek te bieden aan 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
 
 
 Beleidsindicatoren  
 
 
Hier onder worden de beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd: 
 

 

Naam Indicator Eenheid B-2018 Eenheid B-2019 Bron

Formatie 2018: 3,40 fte 2019: 3,65 fte per 1.000 inwoners Eigen begroting

Bezetting                                                       * 2018: 3,22 fte 2018: 3,22 fte per 1.000 inwoners Eigen begroting

Apparaatskosten                                            ** 2018: € 414,- 2019: € 420,- per inwoner Eigen begroting

Externe inhuur                                               ** 2018: 18,06% 2019: 10,77% van totale loonsom + totale Eigen begroting

kosten inhuur externen

Overhead                                                      ** 2018: 10,06% 2018: 11,11% van totale lasten (exclusief 

toevoegingen aan reserves)

Eigen begroting
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*  De laatst bekende werkelijke bezetting was 1 januari 2018. 
** Indicatoren vorig jaar geactualiseerd op basis van gewijzigde begroting 2018. 
 
 
 
 Raadsprogramma 2018 – 2022 
 
 
Niet van toepassing. 
 
 
 
 Meerjarenprogramma 2018 – 2022  
 
 
Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2018-2022 opgesomd en toegelicht. 
 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 
Toelichting meerjarenprogramma 2018 – 2022 
 
Akoestisch optimaliseren kantoren 
Een slechte akoestiek op kantoor wordt ervaren als drukte, slechte verstaanbaarheid, vermoeidheid, vermin-
derde concentratie en productiviteit. Het gebruik van (teveel) harde materialen in het interieur is hier verant-
woordelijk voor. Er wordt geïnvesteerd in het akoestisch optimaliseren van de kantoren. Voor de jaren 2019, 
2020 en 2021 wordt hiervoor een bedrag geraamd van ca € 6.000,-. 
 
Bevorderen vitaliteit medewerkers 
Gemeente Bladel wil als werkgever graag op een leuke en positieve manier een bijdrage leveren aan het 
bevorderen van de vitaliteit van haar medewerkers. De gemeente Bladel wil via bewustwording en een pre-
ventieve aanpak de gezondheid bij de eigen medewerker stimuleren en faciliteren. Via de campagne moet de 
medewerker zich bewust worden van het belang om fit en vitaal te blijven, zodat hij zowel mentaal als fysiek 
veranderende werkomstandigheden en uitdagingen tegemoet kan treden. Met het vitaliteitsbudget ontstaat 
ruimte voor de aanschaf van hulpmiddelen en het aanbieden van diensten die de vitaliteit bevorderen. 
 
 
 
 Verbonden partijen (zie § verbonden partijen) 
 
 
De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen: 
• Samenwerking Kempengemeenten 
• Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob) 
 
 
 
 Ontwikkelingen 
 
 
Niet van toepassing. 
 
  

A/B omschrijving

(bedragen x € 1.000,-) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

A akoestisch optimaliseren kantoren -6 -6 -6

A bevorderen vitaliteit medewerkers -8 -8 -8 -8

totaal lasten overhead -14 -14 -14 -8

budgettaire lasten / bateninvesteringen
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III. Wat mag het kosten? 

 
In onderstaand overzicht wordt het totaal van lasten en baten van de algemene dekkingsmiddelen opgeno-
men. 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 
In het overzicht van de kosten van overhead zijn alleen die kosten opgenomen die samenhangen met de stu-
ring en ondersteuning van het primaire proces. Hierna geven wij u een meer gespecificeerd overzicht van de 
overhead en lichten we de onderdelen kort toe.  
 

(- = nadeel en + = voordeel) 
 
Bedrijfsvoering algemeen 
De loonkosten zijn gebaseerd op de toegestane formatie, waarbij rekening gehouden is met een structurele 
loonstijging van 2,7% in 2019. De incidentele loonkosten betreffen enerzijds loonkosten van een voormalig 
afdelingshoofd in combinatie met incidentele wettelijke ambtstoelagen. Ook is voor 2017 op basis van de per-

Bedragen

(bedragen x € 1.000,-) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

bestaand beleid n -5.180 n -5.485 n -5.619 n -5.609 n -5.550 n -5.524

raadsprogramma 2018-2022 n -pm n -pm n -pm n -pm n -pm

meerjarenprogramma 2018-2022   n -14 n -14 n -14 n -8

Totaal lasten n -5.180 n -5.485 n -5.633 n -5.623 n -5.564 n -5.532

Baten       

bestaand beleid v 277 v 244 v 256 v 219 v 193 v 193

raadsprogramma 2018-2022 v pm v pm v pm v pm v pm

meerjarenprogramma 2018-2022       

Totaal baten v 277 v 244 v 256 v 219 v 193 v 193

Geraamd saldo van baten en lasten n -4.903 n -5.241 n -5.377 n -5.404 n -5.371 n -5.339

beoogde storting in reserves       

beoogde onttrekking aan reserves       

Gerealiseerd/geraamd resultaat n -4.903 n -5.241 n -5.377 n -5.404 n -5.371 n -5.339

Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming

s/i Rekening Begroting Begroting

2017 2018 2019 2020 2021 2022

a. Bedrijfsvoering s -1.743 -1.743 -2.099 -2.114 -2.114 -2.114

algemeen i -100

verrekening overhead s 221 227 226 213 213 213

overige personeelskosten s -657 -914 -650 -651 -650 -651

informatie- communicatie technologie s -82 -128 -128 -128 -123 -123

receptie en callcenter s -166 -281 -299 -298 -299 -299

b. Kempensamen- P&O-samenwerking s -168 -156 -155 -153 -157 -156

werking SSC-samenwerking s -1.343 -1.333 -1.385 -1.390 -1.346 -1.333

c. Facilitair en huis- huisvesting s -589 -538 -549 -529 -516 -503

huisvesting/mip -7 -7 -6

vesting facilitair s -553 -619 -587 -566 -566 -566

Totaal lasten overhead -5.180 -5.485 -5.633 -5.623 -5.564 -5.532

a. Bedrijfsvoering loonkosten s 114 77 106 84 79 79

algemeen overige personeelskosten s 21 15 16 16 16 16

informatie- communicatie technologie s 10 9 9

b. Kempensamen- P&O-samenwerking s

werking SSC-samenwerking s 3 3 3 3 3 3

c. Facilitair en huis- huisvesting s 113 121 121 115 94 94

vesting facilitair s 16 19 1 1 1 1

Totaal baten overhead 277 244 256 219 193 193

Saldo lasten en baten overhead -4.903 -5.241 -5.377 -5.404 -5.371 -5.339

Meerjarenraming

loonkosten

loonkosten incidenteel

lasten (bedragen x € 1.000,-)
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spectiefnota 2017 rekening gehouden met eenmalige extra (loon)kosten voor het team openbare werken. 
Voorts ontvangen we vergoedingen van het KBP wegens detacheringswerkzaamheden. 
 
Alle kosten, die direct toegerekend kunnen worden aan heffingen en leges, komen ten laste van deze pro-
ducten. Voor indirecte kosten, ook wel overhead genoemd, is dit niet mogelijk. Deze indirecte kosten bestaan 
onder andere uit kosten voor ICT, huisvesting, inkoop en financiën. Deze kosten begroten we volgens de 
nieuwe verslagleggingsvoorschriften (BBV) centraal in taakveld ‘Overhead en ondersteuning organisatie’. 
Voor het berekenen van tarieven brengen we een deel van de indirecte kosten ten laste van de tarieven. Dit 
doen we met een opslag van de overhead als percentage op de directe loonkosten.  
 
De grondslagen voor de toerekening van overhead zijn in de Financiële verordening 2017 vastgelegd. De 
toerekening van overhead aan de heffingen geschiedt op basis van een opslag met een vast percentage. Het 
percentage wordt vastgesteld met de formule: 
(totale kosten overhead  / omvang totale personeelslasten inclusief totale kosten overhead) x 100%. Het is 
een eenvoudige methode om de overhead toe te rekenen aan de doorbelaste directe loonkosten. De toereke-
ning doen we op basis van gemiddelde uurtarieven. 
 
Op basis van de cijfers uit de begroting 2019 betekent dit percentage 67% (2018: 69%).  
 
Het centraal moeten begroten en verantwoorden van alle overhead, pakt nadelig uit als normaliter een deel 
van de overheadkosten ten laste van grote projecten of investeringen gebracht zouden kunnen worden. Daar-
om is het vanaf 2017 toegestaan de betreffende overheadkosten op indirecte wijze toch aan die investeringen 
en projecten (grondexploitaties) toe te rekenen. Concreet betekent dit dat we voor de rendabele activiteiten 
van de grondexploitaties alsnog € 226.000,- intra comptabele kosten toerekenen. Daarbij is dezelfde verdeel-
sleutel als bij de heffingen en tarieven gehanteerd. 
 
De overige personeelskosten hebben voornamelijk betrekking op personeel gerelateerde kosten, zoals stu-
diekosten, contributies, schrijf- en kantoorbenodigdheden, verzekeringen, bijdrage aan MRE archief, kosten 
van Bizob en dergelijke. Een deel van de kosten van het KCC zijn als directe kosten toegerekend aan de be-
treffende hoofdtaakvelden. De kosten van receptie en callcenter hebben betrekking op ondersteuning in het 
primaire proces en maken daarom onderdeel uit van de overheadkosten. 
Niet alle ICT-kosten drukken op de begroting van de SSC-samenwerking. De SSC-kosten hebben slechts 
betrekking op ICT-kosten welke gerangschikt worden onder de noemer van ‘basisdienstverlening’. Deze kos-
ten worden voor alle samenwerkende gemeenten gemaakt. Wij hebben daarnaast behoefte aan een aantal 
voor Bladel specifieke ICT faciliteiten. Deze faciliteiten zijn dus afgestemd op onze eigen specifieke wensen/-
behoeften. Omdat dit niet voor iedere gemeente van toepassing is moeten wij hiervoor afzonderlijk betalen. 
 
Kempensamenwerking 
We werken met de overige Kempengemeenten samen op verschillende beleidsterreinen. De werkzaamheden 
van de  ISD, Jeugd en VTH-samenwerking hebben directe relatie met externe klanten. Deze samenwerkings-
onderdelen zijn als directe kosten toegerekend aan de verschillende hoofdtaakvelden, omdat ze volledig ge-
richt zijn op de externe klant. De werkzaamheden van P&O en het SSC hangen daarentegen meer samen 
met de ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze kosten verantwoorden we daarom 
onder de noemer “overhead”. 
 
De kosten van deze samenwerkingsonderdelen zijn gebaseerd op de vastgestelde begroting 2019 van de 
Samenwerking Kempengemeenten. 
 
Facilitair en huisvesting 
De interne dienstverlening aan de organisatie is gericht op het efficiënt en effectief laten functioneren van de 
gemeentelijke organisatie. Dit doen we door het aanbieden van huisvesting en andere facilitaire diensten, het 
informatiebeheer (post- en archiefzaken) en de bestuurs- en managementondersteuning e.d. Deze uitgaven 
hebben betrekking op het beheer en onderhoud van het gemeentehuis, zoals energiekosten, schoonmaak, 
storting onderhoudsvoorziening en inventaris.  

 
Het verloop ná 2018 wordt ook veroorzaakt door lagere lasten als gevolg van vrijval kapitaallasten. 
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3.0.2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 
 
De begrotingsvoorschriften schrijven voor dat deze middelen, naast de kosten van overhead, in een apart 
onderdeel worden beschreven. Deze middelen zijn bestemd voor de uitvoering van de hoofdtaakvelden waar-
in het beleid tot uitvoering wordt gebracht. De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van 
de hoofdtaakvelden en van de overhead. Hoewel we de toeristenbelasting als algemeen dekkingsmiddel be-
schouwen is deze opbrengst (op grond van het BBV) verantwoord onder hoofdtaakveld 3.3 Economie. 
 
Tot de algemene dekkingsmiddelen worden de onderstaande onderdelen gerekend:  
a. lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is 
b. uitkeringen uit het gemeentefonds 
c. dividenden 
d. saldo van de financieringsfunctie 
e. overige algemene dekkingsmiddelen 
f.  vennootschapsbelasting 
g. onvoorzien en stelposten 
 
 

I. Ambities tot 2030 

 
In de Toekomstvisie zijn hiervoor geen ambities opgenomen. 
 
 

II. Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? 

 
De gemeente Bladel voert een solide financieel beleid. We streven er naar dat over de verschillende begro-
tingsjaren sprake is van een evenwichtig financieel beleid en voldoende weerstandsvermogen in relatie tot 
risico’s. 
 
 
 
 Beleidsindicatoren  
 
 
Er zijn geen beleidsindicatoren uit de BBV-basisset van toepassing. 
 
 
 
 Raadsprogramma 2018 – 2022 
 
 
Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2018-2022 opgesomd en toegelicht. 
 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 
Toelichting raadsprogramma 2018 – 2022 
 
Voorbereiding raadsprogramma 
In maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het raadsprogramma 2018-2022 zal eerst op 
20 september 2018 vastgesteld worden. Dit betekent dat wij de bestuurlijke besluitvorming hierover nog niet 
hebben kunnen verwerken in de begroting 2019. We willen alvast wel ruimte voor eenmalige onderzoekskos-
ten reserveren om eventuele opdrachten vanuit het raadsprogramma voor te kunnen bereiden en te onder-
zoeken. Wij stellen voor om ten laste van de algemene reserve hiervoor € 100.000,- af te zonderen (zie § 3.0 
bestuur en ondersteuning). 
 

A/B omschrijving

(bedragen x € 1.000,-) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

A voorbereiding raadsprogramma -25 -75

totaal lasten algemene dekkingsmiddelen -25 -75

investeringen budgettaire lasten / baten
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 Meerjarenprogramma 2018 – 2022  
 
 
Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2018-2022 opgesomd en toegelicht. 
 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 
Toelichting meerjarenprogramma 2018 – 2022 
 
Stelpost egalisatie energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen 
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 4 februari 2016 besloten om de gemeentelijke gebouwen 
energieneutraal te (gaan) maken. Dit proces zal gefaseerd worden opgepakt waarbij in de fasering eerst de 
keuze zal vallen op gebouwen waar de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de energie factuur. De lasten 
van de investeringen in de duurzaamheidsmaatregelen kunnen naar huidige inzichten niet voor ieder gemeen-
telijke gebouw gedekt worden vanuit lagere energielasten voor gas en electra. Daarom is besloten om de 
jaarlijkse ‘voordelen’ af te zonderen voor de dekking van de lasten van de onrendabele investeringen.  
 
Stelpost dekking nieuwe beleidsinitiatieven 
In de raadsvergadering van 6 juli 2017 is bij amendering besloten om het raadsbesluit van 15 december 2016 
inzake de aanvankelijk beoogde realisatie van het MFA Hapert in te trekken. Dit heeft er ook toe geleidt dat de 
reeds beschikbaar gestelde kredieten ingetrokken werden met als gevolg dat de geraamde kapitaallasten van 
deze beoogde investering vrijvallen. Wij hebben deze vrijgekomen budgetruimte weer afgezonderd voor de 
dekking van nieuwe beleidsinitiatieven van de raad. Dat kan dus ook zijn voor de realisatie van het MFA Ha-
pert in een eventuele nieuwe vorm. In de perspectiefnota 2018 hebben wij in afwachting van definitieve be-
sluitvorming over MFA Hapert de kapitaallasten van het voorbereidingskrediet vooralsnog ten laste van de 
stelpost gedekt. 
 
Actualisatie dividenduitkering BNG 
BNG voert met ingang van 2011 tot het boekjaar 2018 een dividendbeleid waarbij 25% van de nettowinst 
wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. Aanleiding voor dit beleid vormt de invoering van aangescherpte 
kapitaalvereisten. Naar aanleiding van het dividendvoorstel 2017 deelde BNG mede, dat vanuit de kapitaalpo-
sitie van de bank een verhoging van de dividenduitkering mogelijk is. 
 
Onderuitputting kapitaallasten raadsprogramma 
In de raadsvergadering van 23 maart 2017 heeft uw raad de nota “waarderen, activeren en afschrijven van 
vaste activa” vastgesteld. In deze nota is voor het nieuwe afschrijvingsbeleid aansluiting gezocht bij het “Ge-
meenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK)” van de provincie. Hierin is vastgelegd hoe Gedeputeerde 
Staten invulling geven aan het financieel toezicht met name wat de onderuitputting van de kapitaallasten be-
treft inzake nieuwe investeringen. 
 
Bij activering van een investering zal voor de toezichthouder in redelijkheid vast moeten staan, dat de ge-
meente in staat is om de volle jaarlasten binnen een structureel sluitende begroting van t+0 (eventueel op 
termijn binnen de meerjarenraming) te kunnen opvangen. In aansluiting op het toezichtkader van de provincie 
worden de kapitaallasten voortaan geraamd met ingang van 1 januari van het jaar waarin de investeringskre-
dieten beschikbaar worden gesteld (t+0). Tevens wordt in het eerste planjaar (t+0) eenmalige onderuitputting 
geraamd op basis van dezelfde structurele (afschrijvings- en rente) parameters (zie overzicht van de geraam-
de incidentele lasten en baten).  
 
 
  

A/B omschrijving

(bedragen x € 1.000,-) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

A stelpost energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen -5 -12 -15 -18 -18

A stelpost dekking nieuwe beleidsinitiatieven -281 -581 -581 -581 -582

A actualisatie dividenduitkering BNG 42 42 42 42

A onderuitputting kapitaallasten 20 275 599 100 107

totaal lasten algemene dekkingsmiddelen -266 -276 45 -457 -451

investeringen budgettaire lasten / baten
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 Verbonden partijen (zie § verbonden partijen) 
 
 
De navolgende verbonden partij wordt betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen: 
•  NV Bank Nederlandse Gemeenten 
•  NV Brabant Water 
 
 

III. Wat mag het kosten? 

 
In onderstaand overzicht wordt het totaal van lasten en baten van de algemene dekkingsmiddelen opgeno-
men. 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 
Hierna geven wij u een meer gespecificeerd overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en lichten we de 
onderdelen toe. 
 

 
  

Bedragen

(bedragen x € 1.000,-) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

bestaand beleid n -759 n -725 n -977 n -903 n -835 n -748

raadsprogramma 2018-2022 n -25 n -75 n -pm n -pm n -pm

meerjarenprogramma 2018-2022  n -266 n -318 v 3 n -500 n -492

Totaal lasten n -759 n -1.016 n -1.370 n -900 n -1.335 n -1.240

Baten       

bestaand beleid v 33.263 v 33.380 v 34.200 v 34.527 v 34.781 v 35.022

raadsprogramma 2018-2022 v pm v pm v pm v pm v pm

meerjarenprogramma 2018-2022   v 42 v 42 v 42 v 42

Totaal baten v 33.263 v 33.380 v 34.242 v 34.569 v 34.823 v 35.064

Geraamd saldo van baten en lasten v 32.504 v 32.364 v 32.872 v 33.669 v 33.488 v 33.824

beoogde storting in reserves       

beoogde onttrekking aan reserves       

Gerealiseerd/geraamd resultaat v 32.504 v 32.364 v 32.872 v 33.669 v 33.488 v 33.824

Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming

taak- Rekening Begroting Begroting 

veld 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Algemene dekkingsmiddelen: lasten

a. Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is:

- Uitvoering wet WOZ woningen 0.61 -163 -160 -164 -164 -164 -164

- Uitvoering wet WOZ niet woningen 0.62 -28 -28 -32 -32 -32 -32

- Lasten heffing en invordering OZB woningen 0.61 -9 -7 -7 -7 -7 -7

- Lasten heffing en invordering OZB niet-woningen 0.62 -9 -7 -7 -7 -7 -7

b. Uitkeringen gemeentefonds:

- Algemene uitkeringen 0.7 -5 -5 -5 -5 -5 -5

- Integratie-uitkering sociaal domein 0.7

c. Dividend 0.5 -19 -11 -7 -4 -3 -3

d. Saldo van de financieringsfunctie 0.5 -397 -567 -484 -403 -330 -244

e. Overige algemene dekkingsmiddelen 0.5

f. Vennootschapsbelasting 0.9 -75 -15 -12 -14 -17 -14

Totaal algemene dekkingsmiddelen -705 -800 -718 -636 -565 -476

Onvoorzien en stelposten

g. Onvoorzien en stelposten 0.8 -55 -217 -653 -264 -771 -765

Totaal onvoorzien en stelposten -55 -217 -653 -264 -771 -765

-760 -1.017 -1.371 -900 -1.336 -1.241Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Meerjarenraming(bedragen x € 1.000,-)
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(- = nadeel en + = voordeel) 
 
a. Lokale heffingen 
Bladel kent de onroerende zaakbelastingen als heffing die aan de algemene middelen worden toegevoegd. 
Hoewel we de toeristenbelasting ook als algemeen dekkingsmiddel beschouwen is deze opbrengst (op grond 
van het BBV) echter verantwoord onder hoofdtaakveld 3.3 Economie. 
 
Voor een nadere toelichting wordt ook verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. 
 
- Onroerende zaakbelastingen (taakvelden 0.61 en 0.62) 
De aanpassing van de OZB-opbrengst is al bij de perspectiefnota 2018 geraamd in de meerjarenraming. Voor 
2019 worden de tarieven verhoogd met een (nagecalculeerde) indexering ad 1,40%. Jaarlijks houden we ook 
rekening met de autonome groei van de opbrengsten als gevolg van ver- en nieuwbouw van woningen en 
bedrijfsruimten. 
 
De kosten voor de uitvoering van de Wet waardering Onroerende Zaken (WOZ) hebben in hoofdzaak betrek-
king op taxatie- en ambtelijke kosten. De lasten voor heffing en invordering hebben betrekking op toerekening 
van ambtelijke kosten.  
 
b. Uitkeringen gemeentefonds (taakveld 0.7) 
Het gemeentefonds is specifiek opgedeeld in een algemene uitkering, enkele doel- en integratie-uitkeringen 
en de uitkeringen voor het sociaal domein. Voor de algemene uitkering en de doel- en integratie-uitkering 
geldt dat de gemeente vrij is ze in te zetten. De uitkeringen voor het sociaal domein worden door het rijk apart 
benoemd binnen het gemeentefonds en de gemeente is ook verplicht deze apart te administreren.  
 
- Algemene uitkering 
De algemene uitkering uit het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. Het geld dat 
via de algemene uitkering wordt ontvangen, is vrij inzetbaar. De algemene uitkering wordt door het Rijk op 
grond van bepaalde verdeelsleutels toegerekend aan de gemeenten. De uit te keren bedragen worden in 
circulaires bekendgemaakt.  
 
De algemene uitkering is doorgerekend op basis van de bijgestelde uitgangspunten met betrekking tot wo-
ningbouw, inwonersaantallen, uitkeringsgerechtigden enz. Hierbij zijn de financiële effecten tot en met de 
meicirculaire 2018 meegenomen. De financiële effecten van de septembercirculaire 2018 zullen wij t.z.t. via 
een mededeling ter kennis brengen van uw raad, zodat u de financiële effecten daarvan alsnog kunt betrek-
ken bij de besluitvorming over deze begroting.  
 
Vanaf 2019 zijn in de meicirculaire 2018 (delen van) de middelen overgeheveld van de integratie-uitkering 
sociaal domein naar de algemene uitkering; ze zijn dan niet meer specifiek benoemd. 

taak- Rekening Begroting Begroting 

veld 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Algemene dekkingsmiddelen: baten

a. Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is:

- Uitvoering wet WOZ woningen 0.61

- Uitvoering wet WOZ niet woningen 0.62

- OZB woningen 0.61 10 4 4 4 4 4

- OZB niet-woningen 0.62 10 3 3 3 3 3

- Baten heffing en invordering OZB woningen 0.61 2.206 2.247 2.336 2.360 2.382 2.389

- Baten heffing en invordering OZB niet-woningen 0.62 1.610 1.721 1.778 1.853 1.910 1.967

b. Uitkeringen gemeentefonds:

- Algemene uitkeringen 0.7 16.741 17.429 29.144 29.459 29.708 29.945

- Integratie-uitkering sociaal domein 0.7 11.061 10.819

c. Dividend 0.5 103 159 169 169 169 169

d. Saldo van de financieringsfunctie 0.5 435 540 466 391 324 254

e. Overige algemene dekkingsmiddelen 0.5 712 459 343 330 324 334

f. Vennootschapsbelasting 0.9

Totaal algemene dekkingsmiddelen 32.888 33.381 34.243 34.569 34.824 35.065

Onvoorzien en stelposten

g. Onvoorzien en stelposten 0.8 376

Totaal onvoorzien en stelposten 376

32.504 32.364 32.872 33.669 33.488 33.824Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Meerjarenraming(bedragen x € 1.000,-)
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Voor de ruimte onder het BCF plafond hebben wij (vooralsnog alleen) voor 2019 een stelpost geraamd van 
50% over de laatst bekende realisatiecijfers. Deze bedraagt € 68.000,-. De komende periode zal (landelijk) 
worden benut om te bezien of het mogelijk en wenselijk is om voor de begroting 2020 nadere richtlijnen op te 
stellen voor de wijze waarop de ruimte onder het BCF plafond kan worden opgenomen als verwachte baten. 
 
- Integratie-uitkering sociaal domein 
Naast de algemene uitkering wordt er een tijdelijke (voor een periode van vier jaar, in casu 2015 t/m 2018) 
integratie-uitkering sociaal domein ingesteld. Het bevat integratie-uitkeringen voor de nieuwe Wmo, Jeugd-
zorg en Participatiewet. In het kader van de integrale benadering van de doelgroepen kunnen de gelden - 
binnen het sociaal domein - ontschot worden ingezet. Voor het fonds geldt een bestedingsplicht aan de taken. 
Bij onderbesteding is reservering mogelijk.  
 
Met ingang van 2019 is de integratie-uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering overgeheveld. De 
integratie-uitkering heeft vooralsnog het navolgende meerjarige verloop: 
 

 
 
Na de invoer van de nieuwe taken in het sociaal domein in 2015 heeft de gemeente (begrijpelijk) een koppe-
ling gelegd tussen lasten en ontvangen baten (integratie-uitkering sociaal domein) voor deze taken. Nu het 
integreerbare deel van het sociaal domein vanaf 2019 ingeweven is in de algemene uitkering, waarmee regu-
liere financiering verkregen wordt, net als voor alle andere gemeentelijke taken (bijvoorbeeld in het fysiek 
domein), is het niet meer mogelijk te volgen wat we vanaf 2019 krijgen voor deze taken. 
Het is ons inziens dan ook niet noodzakelijk om de reserve sociaal domein in stand te houden, zeker niet voor 
het opvangen van eventuele structurele lasten. De benodigde budgettaire ruimte voor het sociaal domein 
dient dan ook, net als voor alle andere gemeentelijke taken, van uit een integrale afweging betrokken te wor-
den bij de beschikbare dekkingsmiddelen.  
 
De lasten hebben betrekking op toerekening van abonnementskosten.  
 
- stelpost a.g.v. verruiming sportvrijstelling 

Het kabinet heeft het (vaste) voornemen om de btw-sportvrijstelling uit te breiden. Een ieder die zonder winst-
oogmerk de gelegenheid geeft tot sportbeoefening wordt volgens de plannen vrijgesteld van de heffing van 
btw. Over de vergoeding voor het geven van gelegenheid tot sportbeoefening is geen btw verschuldigd. De 
btw op de kosten wordt voortaan een kostenpost. Aanvankelijk gingen wij er van uit dat de gemeente via de 
algemene uitkering gecompenseerd zou worden voor dit nadeel. Nu blijkt dat we via een nieuwe specifieke 
uitkering Sport gecompenseerd worden. Dit hebben we administratief gecorrigeerd en overgeheveld naar § 
3.5 Sport, cultuur en recreatie. 
 
c. Dividend (taakveld 0.5) 
De gemeente ontvangt dividend over haar kapitaalinbreng in de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten 
(BNG) en Brabant Water NV. Aan de hand van de laatste jaarcijfers van deze instanties kan de navolgende ra-
ming voor 2019 worden opgemaakt. 
  aantal waarde 

1
 rende- opbrengst  

bedragen x € 1,- aandelen  ment  

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten  62.790 156.975 81,0% 169.000,- 

Brabant Water NV 17.706 1.771 0,0% 
2
         0,- 

 
De lasten hebben betrekking op toegerekende afschrijvings- en rentelasten. 
 
  

                                                      
1
  Deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of duurzaam lagere waarde. 

2
  Er wordt nog geen dividend uitgekeerd in afwachting van het daartoe vaststellen van beleidsregels voor het dividendbeleid door de 

AvA. 

(bedragen x € 1.000,-) s/i 2018 2019 2020 2021 2022

decentralisatie Jeugdzorg s v 2.978     

decentralisatie AWBZ naar Wmo s v 2.463     

decentralisatie Participatiewet s v 5.378     

totaal integratie-uitkering deelfonds sociaal domein v 10.819     
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d. Financiering (taakveld 0.5) 
Het saldo van de financieringsfunctie is een correctie van de berekende rentelasten op de beleidsvelden ten 
opzichte van de omslagrente.  
 

 
 
De doorbelasting van rentelasten (sub e.) geschiedt, op basis van de gewijzigde BBV voorschriften, tegen het 
gemiddelde rente-omslagpercentage van 1,434% (2018: 2,031%).  
 
e. Overige algemene dekkingsmiddelen (taakveld 0.5) 
Vanwege het eigen vermogen hoeft de gemeente geen leningen aan te trekken om haar grote uitgaven, zoals 
investeringen, te financieren. De rentevergoeding voor het eigen vermogen is op grond van het BBV geba-
seerd op het gewogen samenstel van de externe rentelasten over de lang en kort aangetrokken financie-
ringsmiddelen en bedraagt daarmee 1,653%. Op basis van de financiële kaderstelling was aanvankelijk uitge-
gaan van 1,767%. Dit hebben we in de begroting 2019 aangepast. Voor grondexploitaties wordt uitgegaan 
van een gewogen gemiddelde rente van 1,169%. 
De bespaarde rente over het eigen vermogen is tot een bedrag van ca. € 343.000,- volledig toegerekend aan 
de exploitatie. Van deze rentebaten wordt € 158.000,- toegevoegd aan de dekkingsreserves en wordt € 
75.000,- ten gunste van de algemene reserve verantwoord. De bespaarde rente over de ijzeren voorraad 
(algemene reserve) ad € 17.000,- een gedeelte van de dekkingsreserve kapitaallasten ad € 2.000,- en ver-
koopopbrengst NRE ad € 91.000,- worden structureel ten gunste van de exploitatie gebracht (inkomensfunc-
tie).  
 
f. Vennootschapsbelasting (taakveld 0.9) 
Vanaf 1 januari 2016 gaan overheidsondernemingen die economische activiteiten verrichten belasting betalen 
over hun (fiscale) winst. Uitgangspunt van de wet is dat ieder overheidslichaam vennootschapsbelastingplich-
tig (Vpb) is, indien er een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal is, die deelneemt aan het economische 
verkeer en winst beoogt, of waarbij winst redelijkerwijs te verwachten valt. 
 
Jaarlijks beoordelen we of de gemeentelijke activiteiten voldoen aan de hiervoor genoemde uitgangspunten. 
Per activiteit beoordelen we of met de uitoefening van de betreffende activiteit een onderneming in fiscaal-
rechtelijke zin wordt gedreven. De meeste activiteiten komen niet door de zgn. “ondernemerspoort”. Dit komt 
omdat deze activiteiten geen winst genereren of doordat in fiscale zin de gemeente niet deelneemt aan het 
economische verkeer. Naar huidig inzicht zullen we voor een drietal activiteiten (ondersteuning KBP, exploita-
tie van kermissen en grondexploitaties) Vpb-plichtig worden. 
 
Voor de eerste twee activiteiten wordt de Vpb-last geraamd ca € 5.000,-. Voor grondexploitaties zal de wet in 
beginsel grotere impact hebben. De totale Vpb-last kan t.z.t. mogelijk middels verliesverrekening ‘getemperd’ 
worden. Fiscale winsten kunnen immers op 2 manieren verrekend worden, te weten: 
 Het verlies van het jaar kan verrekend worden met de belastbare winst uit het voorgaande jaar. Dit wordt 

carry back of achterwaartse verliesverrekening genoemd of, 
 Het verlies kan verrekend worden met de winsten van maximaal 9 volgende jaren. Dit wordt carry forward 

of voorwaartse verliesverrekening genoemd. Carry forward betekent verrekening met toekomstige winsten. 
Een verlies wordt eerst verrekend met de winst van het voorgaande jaar. Pas daarna wordt het verlies met de 
winsten van de toekomstige jaren verrekend. 
 
Hierna geven we een prognose van de (mogelijke) heffing van de vennootschapsbelasting. 
 

taakveld treasury (bedragen x € 1.000,-) % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022

a. externe rentelasten over bestaande lange financiering 725 674 644 596 528

b. externe rentebaten 5 5 5 5 5

totaal toe te rekenen externe rente (a - b) 1,768% 720 1,913% 669 1,913% 639 1,913% 591 1,913% 523

c1.rente door te berekenen aan grondexploitaties 1,246% 26 1,169% 20 1,169% 16 1,169% 12 1,169% 5

c2.rente door te berekenen aan projectfinancieringen 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0

saldo door te berekenen externe rente 694 649 623 579 518

d1.rentelasten over het eigen vermogen 1,767% 458 1,653% 343 1,653% 330 1,653% 324 1,653% 334

d2.rentelasten over voorzieningen (die gewaardeerd zijn 

op contante waarde) 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0

de aan taakvelden toe te rekenen rente 1.152 992 953 903 852

e. werkelijk aan taakvelden (inclusief overhead) toe te 

rekenen rente (rente-omslag) 2,031% 1.125 1,434% 974 1,434% 940 1,434% 895 1,434% 861

f. saldo renteresultaat treasury -27 -18 -13 -8 9
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(- = nadeel en + = voordeel)  
 
Omdat de fiscale winsten door de jaren heen sterk (kunnen) fluctueren hebben we de Vpb-lasten als inciden-
tele lasten aangemerkt. 
 
g. Onvoorziene uitgaven en stelposten (taakveld 0.8) 
Voor de dekking van incidentele onvoorziene, onvermijdbare en onuitstelbare uitgaven is in de begroting 2019 
een bedrag van € 25.000,- opgenomen. De stelpost loon- en prijsmutaties (een gedeelte hiervan wordt aan-
gewend voor de dekking van loon- en prijsmutaties binnen het sociaal domein), verrekening overhead en 
lonen en te verdelen rente en afschrijvingen moeten nog functioneel verbijzonderd worden. De stelpost ‘nieu-
we beleidsinitiatieven’ is nog beschikbaar voor de dekking van nieuwe beleidsinitiatieven. De kapitaallasten 
van het voorbereidingskrediet MFA Hapert 2

e
 fase zijn in de perspectiefnota 2018 ten laste van deze stelpost 

gedekt.  
De lasten van de investeringen in de duurzaamheidsmaatregelen kunnen naar huidige inzichten niet voor 
ieder gemeentelijke gebouw gedekt worden vanuit lagere energielasten voor gas en electra. Daarom is beslo-
ten om de jaarlijkse ‘voordelen’ af te zonderen voor de dekking van de lasten van de onrendabele investerin-
gen.  
 
De begroting dient structureel sluitend te zijn. De provincie kijkt daarbij of de lasten van de investeringen ge-
dekt kunnen worden. Dit doet zij door de lasten van de investering in het jaar van investering als structureel 
aan te merken. Het gemeentelijk afschrijvingsbeleid is hierop afgestemd. Voor de toelichting van de onderuit-
putting van de kapitaallasten en de stelpost dekkingsmaatregelen wordt verwezen naar de toelichtingen hier-
voor. Bij de jaarstukken 2017 is de voorziening voor dubieuze debiteuren gedeeltelijk vrijgevallen. 
 
Onvoorziene uitgaven en stelposten krijgt dan het navolgende verloop: 
 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 
  

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting i/s 2018 2019 2020 2021 2022

dienstverlening Kempische Bedrijvenpark i -1.000 -1.000 0

exploitatie van kermissen i -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

grondexploitatie i -10.000 -7.000 -10.000 -13.000 -10.000

verliescompensatie (carry back) i 0 0 0 0 0

verliescompensatie (carry forward) i 0 0 0 0 0

Totaal heffing vennootschapsbelasting -15.000 -12.000 -14.000 -17.000 -14.000

(bedragen x € 1.000,-) s/i 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Onvoorzien en stelposten

a. onvoorziene uitgaven s -13 -25 -25 -25 -25

b. stelpost loon- en prijsmutaties s -2 -203 -202 -199 -191

c. stelpost voorbereiding raadsprogramma i -25 -75

d. door te belasten rente en afschrijvingen s 89 105 98 91 81

e. stelpost energieneutraal maken gebouwen s -5 -12 -15 -18 -18

f. stelpost dekking nieuwe beleidsinitiatieven s -281 -581 -581 -581 -582

g. stelpost onderuitputting kapitaallasten i 20 275 599 100 107

h. verrekening overhead en lonen s -138 -138 -138 -138

f. beschikking voorziening dubieuze debiteuren i 321

Totaal onvoorzien en stelposten 321 -217 -654 -264 -770 -766
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3.1. Veiligheid 

 
Hoofdtaakveld veiligheid richt zich op het verbeteren van de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten 
van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente. De gemeentelijke organisatie 
heeft daarbij een regiefunctie en kan zelf ook instrumenten inzetten om dit te bereiken. Voorbeelden hiervan 
zijn preventie, vergunningverlening en handhaving en ketenaanpak voor overlast. 
 
De gemeente Bladel streeft naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. 
De gemeente vervult hierbij een regierol en geeft op een integrale wijze vorm aan veiligheid en is daarbij een 
betrouwbare partner voor andere disciplines binnen het integrale veiligheidsbeleid.  
Haar regisserende rol in het lokale integrale veiligheidsbeleid wordt op een doelmatige wijze vormgegeven 
door uitvoering te geven aan het Integrale Veiligheidsplan De Kempen (IPV) 2015-2018. Het welslagen van 
het veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving. Daar-
naast is de ambtelijke organisatie voorbereid op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeente-
grenzen.  
Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Veiligheids-
regio, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de inwoners van Bladel. 
 
Maatschappelijk effect 
Het lokaal veiligheidsbeleid moet leiden tot een vergroting van de objectieve en subjectieve veiligheid en 
daarmee van de leefbaarheid, alsmede tot een verkleining van de veiligheidsrisico's in de gemeente Bladel. 
 
 

I. Ambities tot 2030 

 
Hieronder worden de ambities uit de Toekomstvisie opgesomd. 
 
•  Burgers en ondernemers voelen zich mede verantwoordelijk voor het creëren en in stand houden van een 

veilige samenleving en spreken elkaar daar op aan. 
•  De gemeente ondersteunt en stimuleert goede initiatieven, die bijdragen aan de veiligheid. 
•  Bij calamiteiten zorgt de gemeente samen met de veiligheidspartners voor een adequaat handelen. 
•  Daarmee is de gemeente Bladel zowel fysiek als sociaal een veilige gemeente voor onze inwoners, onder-

nemers en bezoekers. 
•  Leven in de gemeente Bladel is veilig, niet alleen door een goede hulpverlening, maar ook omdat er een 

sterke sociale cohesie is in de dorpen. 
 
  

II. Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? 
 

Integrale veiligheid 
De gemeenteraad stelt iedere 4 jaar een Integraal Veiligheidsbeleid vast waarin de regionale en lokale priori-
teiten worden vastgelegd en waarin de contouren van het veiligheidsbeleid binnen onze gemeente worden 
aangegeven. De actuele veiligheidsproblemen in de Kempengemeenten worden benoemd en de wijze van 
aanpak van de problemen wordt geschetst. Centraal uitgangspunt blijft een integrale aanpak van de veilig-
heidsproblemen.  
Het huidige Integraal Veiligheidsplan is vastgesteld voor de periode 2015 tot en met 2018. In 2018 dient de 
raad een nieuw Integraal Veiligheidsplan vast te stellen voor de periode van 2019 tot en met 2022. Het Inte-
grale Veiligheidsplan wordt wederom in gezamenlijkheid met de overige gemeenten binnen het basisteam De 
Kempen en met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) opgesteld. Tweejaarlijks worden in het lokaal 
Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid de concrete doelen en de daarbij behorende te onderne-
men activiteiten / maatregelen benoemd.  
Veel activiteiten en maatregelen uit het genoemde Uitvoeringsprogramma worden door de buurtpreventie-
teams uitgevoerd.  
 
 
 
 Beleidsindicatoren  
 
 
Hier onder worden de beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd: 
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 Raadsprogramma 2018 - 2022  
 
 
Niet van toepassing. 
 
 
 
 Meerjarenprogramma 2018 – 2022 
  
 
Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2018-2022 opgesomd en toegelicht. 
 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 
Toelichting meerjarenprogramma 2018 – 2022 
 
Projectleider Ondermijning Basisteam De Kempen 
Voor de bestrijding van de ondermijnende criminaliteit wordt in het Basisteam De Kempen samengewerkt met 
ketenpartners (politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, RIEC). Met betrekking tot de ondermijningsdos-
siers is de afgelopen twee jaar ervaring opgedaan met twee parttime projectleiders op het niveau van het 
basisteam. De gemeenten Best en Veldhoven hebben ieder 0,5 fte ambtelijke capaciteit beschikbaar gesteld 
voor de invulling van deze functie. Dit is gebeurd met gesloten beurzen. De resultaten van de afgelopen twee 
jaar zullen bestuurlijk worden geëvalueerd. De verwachting is dat op basis van deze evaluatie besloten wordt 
structureel een fulltime projectleider Ondermijning in te zetten voor het Basisteam De Kempen. Dit ligt in lijn 
met het advies van de Integrale Stuurploeg Ondermijning Oost-Brabant om in alle basisteams in de politie 
eenheid Oost-Brabant een fulltime projectleider Ondermijning aan te stellen. De kosten voor de projectleider 
Basisteam De Kempen worden voor Bladel nog indicatief geraamd op € 10.000,-. De definitieve kosten voor 
de gemeente Bladel zijn afhankelijk van de keuze die het bestuur moet maken (kosten delen door de acht 
gemeenten of kosten delen op basis van het inwoneraantal).  
 
 
   
 Verbonden partijen (zie § verbonden partijen) 
 
 
De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen: 
• Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
• Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
 
  

Naam Indicator Eenheid B-2018 Eenheid B-2019 Bron

Verwijzingen Halt 2016: 70,2 2017: 110 verwijzingen per 10.000 Bureau Halt

inwoners van 12 tot 17 jaar

Harde kern jongeren 2014: 0,7 2014: 0,7 jongeren per 10.000 inwoners KLPD

Winkeldiefstallen 2016: 0,8 2017: 0,3 winkeldiefstallen per 1.000 CBS

inwoners

Geweldsmisdrijven 2016: 3,3 2017: 3,0 geweldsmisdrijven per 1.000 CBS

inwoners

Diefstallen uit woning 2016: 1,8 2017: 1,8 diefstallen uit woningen per 1.000 CBS

inwoners

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare 2016: 5,5 2017: 2,8 vernielingen en beschadigingen CBS

ruimte) per 1.000 inwoners

A/B omschrijving

(bedragen x € 1.000,-) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

A projectleider Ondermijning Basisteam De Kempen -10 -10 -10 -10

totaal lasten veiligheid -10 -10 -10 -10

budgettaire lasten / bateninvesteringen
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 Ontwikkelingen  
 

Opzetten Kempen Interventie Team (KIT) 
In Oost-Brabant is een Peelland Interventie Team (PIT) werkzaam. Het PIT speelt een belangrijke rol bij de 
integrale aanpak van de ondermijnende criminaliteit, handhavingsknelpunten en bij overlast. Het PIT is een 
interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en So-
meren waarbij de aansturing op één centraal punt ligt. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, ille-
gale bewoning, vergunningen, inschrijving BRP (Basisregistratie Personen), mensenhandel, prostitutie, drugs, 
sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen van wet- en regelgeving. Naast zojuist genoemde gemeen-
ten bestaat het PIT uit de politie Oost-Brabant, de Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (AVIM), 
Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (VRBZO), en Senzer. Zij werken nauw samen met de Inspectie Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (ISZW), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Enexis, GGD, 
UWV, de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) en de Belastingdienst. Daarnaast staat het team in 
nauw contact met het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) en de Taskforce Brabant Zeeland.  
 
Tijdens de vergadering van het Bestuurlijk Overleg Ondermijning Basisteam De Kempen van 25 mei 2018 is 
afgesproken dat een onderzoek zal worden gedaan naar de mogelijkheid tot het gezamenlijk opzetten van 
een Kempen Interventie Team, naar voorbeeld van het PIT. Het voorstel wordt nu gedaan om middels een 
pilot Arbeidsmigranten (in samenwerking met de VNG) de meerwaarde voor een KIT te onderzoeken. Naar 
verwachting wordt deze pilot binnen de bestaande capaciteit getrokken. Voor een eventueel KIT is hoogst-
waarschijnlijk wel een kwartiermaker benodigd (0,5 Fte). Dit zal waarschijnlijk pas gaan spelen in 2020. De 
kosten die daarmee gepaard gaan voor de gemeente Bladel zijn afhankelijk van de keuze die het bestuur 
moet maken (kosten delen door de acht gemeenten of kosten delen op basis van het inwoneraantal). Indica-
tief zal het om een bedrag gaan van ca € 6.000,-. 

 
 

III. Wat mag het kosten? 

 
In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten en de eventuele mutaties in de reserves 
weergegeven. 
 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 
De gemeentelijke bijdrage van de Veiligheidsregio is gebaseerd op de begroting 2019 van de Veiligheidsre-
gio. Met ingang van 2018 stijgen de kosten als gevolg van gewijzigde verdeelsystematiek. De kosten van de 
Veiligheidsregio zijn gebaseerd op de uitkering die de gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds, clus-
ter brandweer en rampenbestrijding. 
  

Bedragen

(bedragen x € 1.000,-) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

bestaand beleid n -1.346 n -1.533 n -1.578 n -1.577 n -1.577 n -1.576

raadsprogramma 2018-2022 n -pm n -pm n -pm n -pm n -pm

meerjarenprogramma 2018-2022   n -10 n -10 n -10 n -10

Totaal lasten n -1.346 n -1.533 n -1.588 n -1.587 n -1.587 n -1.586

Baten       

bestaand beleid v 78 v 74 v 76 v 76 v 76 v 76

raadsprogramma 2018-2022 v pm v pm v pm v pm v pm

meerjarenprogramma 2018-2022       

Totaal baten v 78 v 74 v 76 v 76 v 76 v 76

Geraamd saldo van baten en lasten n -1.268 n -1.459 n -1.512 n -1.511 n -1.511 n -1.510

beoogde storting in reserves       

beoogde onttrekking aan reserves       

Gerealiseerd/geraamd resultaat n -1.268 n -1.459 n -1.512 n -1.511 n -1.511 n -1.510

Rekening MeerjarenramingBegroting Begroting
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3.2. Verkeer en vervoer   
 
Hoofdtaakveld verkeer en vervoer richt zich op het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van 
mensen en goederen. Deze verplaatsingen vinden plaats op verschillende manieren van vervoer. De ge-
meente Bladel is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van infrastructuur, het faciliteren van diver-
se vervoersvormen, het realiseren van parkeervoorzieningen en het reguleren van verkeer- en vervoerstro-
men binnen de grenzen van de bebouwde kom.  
 
Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige 
woonomgeving in stand te houden. 
 
 

I. Ambities tot 2030 

 
Hieronder worden de ambities uit de Toekomstvisie opgesomd. 
 
-  De doorstroming van de hoofdwegen is goed georganiseerd en daarmee ook de stroom van het (langza-

me) verkeer van en naar de kernen. 
-  De wegen zijn toegankelijk en veilig. 
-  De gemeente Bladel haakt zoveel mogelijk aan op het hoogwaardige openbaar vervoersnet vanuit Eindho-

ven. 
-  Het terugdringen van het autoverkeer en het bezit van energiezuinige auto’s wordt gestimuleerd. 
-  Binnen de gemeente zijn de bedrijventerreinen, detailhandel en recreatiegebieden uitstekend bereikbaar
 met de auto, het openbaar vervoer, de fiets en te voet. 
-  Iedereen verplaatst zich, zowel in de woon- als werkomgeving zo zelfstandig en veilig mogelijk. 
 
  

II. Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? 

 
 
 
 Beleidsindicatoren  
 
 
Hier onder worden de beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd: 
 

 
 
Deze indicatoren komen te vervallen. Bij de eerstvolgende herziening van de ministeriële regeling wordt deze 
indicator van Waarstaatjegemeente.nl gehaald. 
 
 
 
 Raadsprogramma 2018 - 2022  
 
 
Niet van toepassing. 
 
 
 
 Meerjarenprogramma 2018 – 2022 
  
 
Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2018-2022 opgesomd en toegelicht. 
 

Naam Indicator Eenheid B-2018 Eenheid B-2019 Bron

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een 2014: 11% 2015: 13% VeiligheidNL

motorvoertuig

Overige vervoersongevallen met een gewonde 2014: 10% 2015: 8% VeiligheidNL

fietser
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(- = nadeel en + = voordeel) 

 
Toelichting meerjarenprogramma 2018 – 2022 
 
Gepland groot onderhoud wegen / openbare verlichting en GVVP 
Op basis van de kwaliteitsopname is een prognose meerjarenplanning gemaakt, die gebaseerd is op de tech-
nische uitvoering van het beheerplan. De opgenomen kosten hebben enkel betrekking op maatregelen die 
noodzakelijk zijn om de conditie van het huidige wegareaal op peil te houden: het zogenaamde rationeel 
wegbeheer. Dit houdt concreet in dat onderhoud aan wegen wordt verricht op basis van inspectiegegevens, 
normen en maatregelen die worden vertaald naar een technische planning/uitvoering.  
Omdat rationeel wegbeheer enkel voorziet in plaatselijke reparaties en er soms ingrijpendere maatregelen 
nodig zijn om de levensduur van een weg te garanderen, wordt in dat geval de term rehabilitatie of gepland 
groot onderhoud gehanteerd. Dat kan zijn een betere fundering van puin, opsluiting met banden in beton, 
opsluiting van asfaltwegen met grasbetontegels, aanbrengen van een asfaltoverlaging etc. Ook wordt de term 
gepland groot onderhoud wegen gehanteerd bij (kleine) herinrichtingen, maatregelen in het kader van duur-
zaam veilig of categorisering van wegen. Dat kan zijn het maken van een asverspringing in de weg, aanbren-
gen van drempels of sluizen, aanbrengen van extra kantstroken van beton.  
 
Verkeersvisie Hapert: De Wijer -  Oude Provinciale Weg – Nieuwstraat 
In december 2015 heeft de gemeenteraad de probleemanalyse/keuzenota verkeersvisie Hapert vastgesteld. 
Op basis hiervan kunnen nieuwe investeringen gefaseerd uitgevoerd worden. De wegvlakken worden als 
volgt geprioriteerd: 
Nieuwstraat – Ganzestraat 2018     100.000 
Oude Provincialeweg oost (tussen Kerkstraat en N284) 2019   1.515.000 
Oude Provincialeweg west (tussen Nieuwstraat en Kerkstraat) 2020     850.000 
Totaal  2.925.000 
 
De kosten zijn indicatief en kunnen tijdens de uitwerking nog veranderen. De doorgaande wegen in Hapert 
worden opnieuw ingericht met extra aandacht voor de zwakkere verkeersdeelnemer.  
 
Evaluatie GVVP 
Het GVVP kent een looptijd van 2015 t/m 2020. In 2018 staat een evaluatie gepland om te bezien of we op de 
juiste koers zitten en indien noodzakelijk kunnen bijsturen. De evaluatie dient tevens als opmaat voor de ko-
mende actualisatie van het GVVP in 2020. 
 
Opstellen inrichtingsplan N284  
Vanaf 2016 is er samen met de Provincie en de gemeente Reusel - De Mierden gewerkt aan een samenwer-
king met als doel de Provinciale weg N284 “toekomst proof” te maken. Inmiddels is het project geborgd in de 
regionale verkeersplannen en is er noodzaak en prioriteit gegeven aan een verdere uitwerking van het plan. 
Bladel en Reusel-De Mierden hebben samen met de Provincie afspraken vastgelegd over de gezamenlijke 
aanpak van de N284. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst (SOK) en een Plan van Aanpak opgesteld. 
In 2018 is hiervoor reeds een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.  
Het gemeentelijk aandeel voor de uitvoering van de N284 wordt op dit moment indicatief ingeschat op € 
3.800.000,-. 
 
Uitvoering bereikbaarheidsagenda 
In de Bereikbaarheidsagenda Metropoolregio “Brainport Duurzaam Slim Verbonden, Mobiel door slimme keu-
zes” wordt een breed pakket aan plannen en maatregelen opgenomen om de bereikbaarheid van de regio te 
verbeteren, nu en in de toekomst. De agenda bevat een integraal pakket maatregelen voor de periode 2017-
2030. Regiobreed wordt ingezet op maatregelen op het gebied van fiets, OV, auto, smart mobility en multimo-
daliteit/knooppunten. Er worden infrastructurele verbeteringen uitgevoerd, maar tegelijkertijd  wordt ingezet op 
mobiliteitsmanagement en slimme mobiliteitsoplossingen die de druk op de infrastructuur kunnen verminde-
ren. Jaarlijks nemen we hiervoor investeringen op van € 114.000,-. 

A/B omschrijving

(bedragen x € 1.000,-) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

A gepland groot onderhoud wegen 2019-2022 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -60 -119 -178 -235

B verkeersvisie Hapert -100 -1.515 -850 -6 -97 -147 -145 -143

A uitvoering GVVP actieplan 2019-2020 -150 -150 -9 -18 -18 -17

B Uitvoering herinrichting N284 -3.800 -228 -225 -222

A uitvoering bereikbaarheidsagenda 2019-2022 -114 -114 -114 -114 -7 -14 -20 -27

A vervanging openbare verlichting 2019-2022 -505 -401 -135 -135 -34 -57 -72 -87

totaal lasten verkeer en vervoer -100 -3.284 -6.315 -1.249 -1.249 -6 -207 -583 -658 -731

budgettaire lasten / bateninvesteringen
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Uitvoering beleidsnota openbare verlichting 
Het nieuwe beleidsplan Licht in de openbare ruimte 2015-2030 is door uw raad vastgesteld. Op basis van dit 
beleidsplan zijn de investeringsramingen voor de vervanging van masten en armaturen bijgesteld.  
 
 
 
 Verbonden partijen (zie § verbonden partijen) 
 
 
De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen: 
• WVK-groep 
• Metropoolregio Eindhoven 
 
 
 
 Ontwikkelingen 
 
 
Niet van toepassing. 
 
 

III. Wat mag het kosten? 

 
In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten en de eventuele mutaties in de reserves 
weergegeven. 
 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 
Ter voorbereiding van de verschillende projecten in het kader van de Bereikbaarheidsagenda in de regio, 
gerelateerd aan het project N284 zoals werkgeversaanpak, intergemeentelijke fietsroutes, nieuwe manieren 
van openbaar vervoer, zijn eenmalig budgetten geraamd. Voorts wordt een projectmanager ingehuurd, waar-
van in 2018 € 30.000,- wordt terugontvangen van het MRE. Ook is afgesproken dat tijdens de voorbereidings-
fase van de herinrichting N284 Bladel penvoerder / opdrachtgever wordt. Het gemeentelijk aandeel van de 
voorbereidingskosten bedraagt in 2018 ca € 41.000,-. De extra opbrengsten 2017 hebben voornamelijk be-
trekking op ontvangen degeneratievergoedingen. 
 
Voorts stijgen de interne kosten van de doorbelasting van loonkosten van openbare werken (binnen- en bui-
tendienst) op basis van geactualiseerde tijdbestedingen. 
 
De doorbelasting van rentelasten geschiedt vanaf 2017, op basis van de gewijzigde BBV-voorschriften, tegen 
het gemiddelde rente-omslagpercentage. Dit leidt tot lagere lasten vanaf 2018. Voorts stijgen de afschrijvings-
lasten als gevolg van gerealiseerde investeringen (o.a. aanleg randweg). Het verloop ná 2017 wordt ook ver-
oorzaakt door lagere lasten als gevolg van vrijval kapitaallasten.  

Bedragen

(bedragen x € 1.000,-) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

bestaand beleid n -1.922 n -2.424 n -2.230 n -2.257 n -2.248 n -2.234

raadsprogramma 2018-2022 n -pm n -pm n -pm n -pm n -pm

meerjarenprogramma 2018-2022  n -47 n -207 n -582 n -657 n -731

Totaal lasten n -1.922 n -2.471 n -2.437 n -2.839 n -2.905 n -2.965

Baten       

bestaand beleid v 253 v 64 v 32 v 32 v 32 v 32

raadsprogramma 2018-2022 v pm v pm v pm v pm v pm

meerjarenprogramma 2018-2022       

Totaal baten v 253 v 64 v 32 v 32 v 32 v 32

Geraamd saldo van baten en lasten n -1.669 n -2.407 n -2.405 n -2.807 n -2.873 n -2.933

beoogde storting in reserves       

beoogde onttrekking aan reserves       

Gerealiseerd/geraamd resultaat n -1.669 n -2.407 n -2.405 n -2.807 n -2.873 n -2.933

Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
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3.3. Economie 
 
Het hoofdtaakveld economie is erop gericht het bedrijfsleven op economisch gebied zodanig te faciliteren, dat 
tenminste de werkgelegenheid in de gemeente Bladel behouden blijft. Bovendien is het hoofdtaakveld gericht 
op het stimuleren van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. De gemeente heeft hierop 
vooral invloed door het scheppen van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen. Betrokken-
heid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betreffende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle 
kennis en ervaring hebben over de behoeften ter plaatse en mogelijke veranderingen daarin. 
 
 

I. Ambities tot 2030 

 
Hieronder worden de ambities uit de Toekomstvisie opgesomd. 
 
• De gemeente Bladel is in 2030 het zwaartepunt van de Kempische industrie. 
• De gemeente Bladel economisch hart van de Kempen. 
•  De winkelcentra van Bladel en Hapert hebben een eigen karakter en beconcurreren elkaar niet. 
•  Binnen de gemeente zijn de bedrijventerreinen, de winkelcentra en recreatiegebieden uitstekend bereik-

baar met de auto, het openbaar vervoer, de fiets en te voet. 
•  De gemeente denkt met ondernemers mee over vestigingsmogelijkheden en faciliteert en initieert waar 

mogelijk. 
•  Jonge ondernemers worden door de gemeente gestimuleerd. 
•  Dankzij een goed arbeidsmarktbeleid is er op alle niveaus voldoende geschoold personeel te vinden in
 de regio. 
• De regionale industriële clustering langs de provinciale weg van Bladel en Hapert blijft in ontwikkeling. 
• De digitale bereikbaarheid wordt steeds verder uitgebreid en geoptimaliseerd. 
• Het parkmanagement op de bestaande bedrijventerreinen in Bladel is uitgegroeid tot een professionele 

organisatie, die onder meer samenwerkt op het gebied van kennis, automatisering, personeel, afval, ener-
gie en beheer. 

• Op Kempenniveau is er een goede economische afstemming en samenwerking. 
• In de kleine kernen is ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid, bij voorkeur gecombineerd met wonen. 
• Er is voldoende woon- en werkgelegenheid voor jongeren. 
 
  

II. Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? 

 
3.1. Economische Ontwikkeling 

Kempische Industrie Agenda/ Actieplan Industrie Bladel 
De Kempische Industrie Agenda is opgesteld dóór en voor ondernemers. De gemeenteraden hebben in 2017 
de ambities uit het KIA onderschreven en budget ter uitvoering van de acties beschikbaar gesteld. In het ac-
tieprogramma worden 15 acties genoemd die allen bijdragen aan de economische versterking van de Bra-
bantse Kempen. Het onderzoek naar de aanwezige maakindustrie in de Kempen is momenteel in volle gang. 
Dit onderzoek dient als basis waarop economische promotie en de scholingsopgave (onderwijs en werk beter 
laten aansluiten) kan worden uitgewerkt.  
 
In 2018 wordt samen met de Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel (OBGB) uitvoering 
gegeven aan het lokale industriebeleid. In het Actieplan Industrie worden vijf (5) speerpunten genoemd die 
lokaal de komende jaren aandacht behoeven. Deze speerpunten zijn: 1. Bereikbaarheid fysiek en digitaal, 2. 
Samenwerking en parkmanagement, 3. Personeel en arbeid, 4. Vestigingsklimaat en -mogelijkheden en 5. 
Duurzaamheid. Voor deze speerpunten zijn lopende acties geïnventariseerd en nieuwe acties geagendeerd. 
Het actieplan industrie heeft een looptijd tot 2021.De acties uit het actieplan zijn niet uitputtend. Indien nieuwe 
kansen of projecten zich voordoen die aansluiten bij de speerpunten krijgen die een plek in het actieplan. 
 
Mobiliteitsstrategie van de Kempen 
In 2016 is een probleemanalyse opgeleverd waarin de verkeerskundige en ruimtelijke situatie is beoordeeld 
voor de N284 en omgeving. Conclusie was dat een goede verkeersafwikkeling voor auto, fiets en openbaar 
vervoer belangrijk is voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in de Kempen. De totale opgave voor de komen-
de jaren bestaat uit een combinatie van maatregelen en ruimtelijke opgaven. Deze opgave zijn beschreven in 
de Mobiliteitsstrategie van de Kempen.  
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Werkgelegenheid 
In de Kempen zit veel technische (maak)industrie waar jonge mensen een baan kunnen vinden en waar be-
staande werknemers verder kunnen leren. Jeugd kiest onvoldoende voor een technische baan en aandacht 
voor scholing bij werkgevers is beperkt. Er is onvoldoende aansluiting met het onderwijs op de wensen van de 
werkgever. 
 
De samenwerking tussen OBGB en gemeente heeft de afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen. De koppe-
ling tussen onderwijs, ondernemers en overheid is op gang gezet maar nog onvoldoende concreet. Om ook in 
dit kader meer te betekenen wordt ingezet om deze connecties te intensiveren met lokale partijen als Pius X 
en OBGB. 
 
3.2. Fysieke bedrijfsinfrastructuur 

Ontwikkeling Kempisch Bedrijvenpark 
Het Kempisch Bedrijvenpark is ontwikkeld voor uitbreiding en groei van bedrijven ter behoud van werkgele-
genheid in de Kempen. De huidige gemeenschappelijke regeling van Kempisch Bedrijvenpark heeft een loop-
tijd tot 1 januari 2024. De planning is dat dan alle bedrijfskavels zijn verkocht. Van de uitgeefbare grond (69 
ha) is 51% verkocht (2018). Met diverse partijen worden verkoopgesprekken gevoerd en bouwplannen uitge-
werkt. De verwachting is dan ook dat de geplande productie van 7,3.ha in 2018 wordt gehaald. Daarnaast zijn 
in het eerste half jaar van 2018 diverse woonkavels verkocht.   
 
Centrum Bladel en Hapert 
Om een sterk centrum te zijn en te blijven is het noodzakelijk de nu al goede samenwerking tussen onderne-
mers, vastgoedeigenaren, makelaars en gemeente, nog verder te intensiveren. De samenwerking binnen het 
centrummanagement biedt hiervoor een goede basis. Verdere concentratie van het winkelgebied, het uit de 
markt halen van m2 detailhandel buiten het kernwinkelgebied en een gerichtere focus op profiel van het cen-
trum, zijn de belangrijke acties om in gezamenlijkheid op te pakken.  
 
De focus in het centrum van Hapert ligt op het zijn van een goed bereikbaar boodschappencentrum. De in-
richting van de openbare ruimte (met name parkeergelegenheid), het aanwijzen van een kernwinkelgebied en 
professionalisering van de samenwerking tussen en met ondernemers zijn belangrijke acties om in gezamen-
lijkheid op te pakken. 
 
3.3. Bedrijfsloket en regelingen 

BIZ bijdrage centrummanagement Bladel 
Onder de vlag van de Stichting Centrummanagement Bladel, met een bijdrage vanuit ondernemers, vast-
goedeigenaren en gemeente, is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in Bladel Centrum. Via de BIZ hebben 
alle ondernemers en vastgoedeigenaren in het centrum hier een financiële bijdrage aan geleverd. Juist door 
deze samenwerking en bijdrage zijn er mooie projecten en activiteiten in Bladel Centrum van de grond geko-
men. Tijdens een draagvlakmeting, gehouden van vrijdag 26 januari tot en met dinsdag 6 februari 2018, heb-
ben ondernemers en vastgoedeigenaren uit het centrum van Bladel hun stem uitgebracht vóór het instellen 
van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ). 74 % van de vastgoedeigenaren heeft een stem uitgebracht waar-
van 90 % voor en 10 % tegen de BIZ. Van de ondernemers heeft 67 % gestemd, waarvan 88 % voor en 12 % 
tegen. Daarmee is voldoende draagvlak voor het instellen van de BIZ en de verordening in werking getreden 
voor een nieuwe periode van 5 jaar.  
 
Deelname Europese stimuleringsprogramma’s 
Het Huis van de Brabantse Kempen is in 2017 gestart met het Europese project DigiPro. DigiPro is bedoeld 
voor innovatieve MKB-ers, voor de digitale omvorming van producten, productieprocessen en bedrijfsmodel-
len. De Brabantse Kempen heeft de ambitie te willen uitblinken in een slimme maakindustrie. Innovatieve 
Kempische (maak) bedrijven kunnen profiteren van de Europese financiering die DigiPro biedt. 
 
3.4. Economische promotie 

Huis van de Brabantse Kempen 
De Brabantse Kempen wil zich ontwikkelen en steeds verder verduurzamen onder het motto “Samen Bewust 
Ondernemend in de Brabantse Kempen”. Het Huis van de Brabantse Kempen is in 2012 opgericht als streek-
netwerk. De samenwerkingsovereenkomst is eind  2016 verlengd met een periode van drie jaar. De bijdrage 
ter ondersteuning van het streeknetwerk is reeds opgenomen in de begroting.  
 
Eind 2016 is de ambities van De Brabantse Kempen 2017 – 2021, met bijbehorende projectvoorstellen en 
financieringsvraag, toegezonden aan de provincie. De provincie heeft uitgesproken De Brabantse Kempen te 
willen ondersteunen bij de realisatie en aanpak van de uitvoering, specifiek op die projecten waar ook provin-
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ciale doelen worden gerealiseerd. Mogelijke co-financieringsvragen vanuit het Huis voor het uitvoeren van 
projecten worden separaat aan u voorgelegd.  
 
Kempische Industrie Agenda 
De promotie van de Kempische Industrie is één van de zeven ambities van de Kempische Industrie Agenda. 
De projecten die in de agenda zijn benoemd dragen bij aan deze ambities. De agenda heeft een looptijd tot 
2021.  
 
 
 
 Beleidsindicatoren  
 
 
Hier onder worden de beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd: 
 

 
 
 
 
 Raadsprogramma 2018 - 2022  
 
 
Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2018-2022 opgesomd en toegelicht. 
 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 

 
Toelichting raadsprogramma 2018 – 2022 
 
Aanpassen tarieven toeristenbelasting 
In het coalitie akkoord is vastgelegd dat de tarieven voor de toeristenbelasting worden afgestemd op het lan-
delijk gemiddelde (COELO)tarief, met differentiatie tussen vaste en mobiele onderkomens. Op basis hiervan 
hebben wij het gemiddelde landelijke stijgingspercentage over een periode van 5 jaar bij gemeenten die ook 
een toeristenbelasting heffen gebruikt als vast percentage voor het bepalen van de hoogte van de tarieven 
voor de toeristenbelasting voor de belastingjaren 2019 tot en met 2022. 
 
Dit zijn de vastgestelde tarieven toeristenbelasting voor de komende 4 jaar: 
 

 
 
Uitgaande van een gemiddeld aantal overnachtingen in vaste vakantieonderkomens en overnachtingen in 
mobiele onderkomens worden op  basis van deze voorgestelde tarieven extra opbrengsten toeristenbelasting 
gegenereerd. 
 
 
 
 Meerjarenprogramma 2018 – 2022 
  
 
Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2018-2022 opgesomd en toegelicht. 
 

Naam Indicator Eenheid B-2018 Eenheid B-2019 Bron

Functiemenging 2016: 61,3% 2017: 61,3% LISA

Bruto Gemeentelijk Product 2013: 84 2013: 84 Atlas voor gemeenten

Vestigingen (van bedrijven) 2016: 155,2 2017: 159,1 inwoners per 1.000 inwoners LISA

in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

A/B omschrijving

(bedragen x € 1.000,-) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

A Act. tarieven toeristenbelasting obv coalitie akkoord 37 74 111 148

totaal lasten economie 37 74 111 148

investeringen budgettaire lasten / baten

Tarief

2018 2019 2020 2021 2022

1,46 1,51 1,56 1,61 1,66 

1,36 1,41 1,46 1,51 1,56 

Vaste onderkomens

Mobiele onderkomens

Voorgestelde tarieven
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(- = nadeel en + = voordeel) 

 
Toelichting meerjarenprogramma 2018 – 2022 
 
Herijking Kempische Bedrijventerreinenvisie “Naar een strategie voor bedrijventerreinen in de Bra-
bantse Kempen” d.d. 2012 
De economie trekt aan en dat is merkbaar in de Kempen. Er is een toename van de verkoop van bedrijfska-
vels en het aantal aanvragen voor uitbreiding op de bestaande bedrijventerreinen neemt toe.  
Het minimum aantal m² bedrijfsgrond in voorraad -de flexibele voorraadnorm waartoe we in de Kempen heb-
ben besloten-, wordt genaderd en bij een aantal gemeenten rijst de vraag of het tijd is het huidige ver-
keerlichtenmodel aan te passen. De provincie is op dit moment bezig met het opstarten van een onderzoek 
naar de nieuwe prognoses werklocaties. Daarnaast is STEC bezig met een onderzoek met een onderzoek 
naar de ruimtebehoefte van de industrie. De resultaten worden in het derde kwartaal van 2018 verwacht. Naar 
aanleiding van de resultaten wordt een keuze gemaakt over de (eventuele) herijking van de Kempische be-
drijventerreinenvisie. Ten behoeve van dit project ramen we een eenmalig budget van € 15.000,-. 
 
Faciliteren bedrijfsverplaatsing 
Bedrijven in de gemeente Bladel die gevestigd zijn op een locatie die geen ruimte biedt voor groei, of een 
knelpunt opleveren worden gefaciliteerd om te verplaatsen naar een bedrijventerrein, het kernwinkelgebied of 
een andere aangewezen groeilocatie. In 2019 worden deze individuele casussen gefaciliteerd. Waar nodig 
worden hiervoor bestemmingsplannen gewijzigd, wordt herontwikkeling gefaciliteerd of worden woningbouw-
contingenten ingezet. Feit is dat de dynamiek op de bedrijventerreinen begint toe te nemen 
 
Voor mogelijke ruimtelijke uitbreidingen c.q. verplaatsingen van toeristisch- recreatieve bedrijven geldt dat het 
beleid uit 2008 niet meer aansluit bij de huidige wet- en regelgeving, en moet deze beleidsvisie aangepast 
worden. De wet- en regelgeving waar in de beleidsvisie naar wordt verwezen, is vaak aangepast of niet meer 
van toepassing. In de nieuwe versie zullen wijzigingen vanuit nieuwe regelgeving zoveel mogelijk worden 
meegenomen zodat plannen beter getoetst kunnen worden. Daarnaast kan het nieuwe ruimtelijke beleid zo-
doende op een goede manier ingepast worden in de Omgevingsvisie 1.0.  
Ten behoeve van dit project is een budget gevraagd van € 10.000,- voor 2019. Het vorige beleidsdocument 
was een regionale beleidsvisie, opgesteld voor en door de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel- De 
Mierden. Voor dit document is eveneens de medewerking aan de gemeente Oirschot gevraagd. De kosten 
worden evenredig verdeeld onder de deelnemende gemeenten.  
 
Update bedrijventerrein de Sleutel 
In 2017 en de eerste helft 2018 is gewerkt aan een plan van aanpak voor een update van Bedrijventerrein de 
Sleutel. Dit plan van aanpak heeft betrekking op digitale, ondergrondse en bovengrondse infrastructuur, de 
kwaliteit en bruikbaarheid van het vastgoed, duurzaamheid, de inrichting en uitstraling van de openbare ruim-
te en de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein als geheel. In 2018 zijn, onder andere naar aanleiding van 
20 gesprekken met ondernemers op De Sleutel concrete acties opgesteld en is nagedacht hoe uitvoering kan 
worden gegeven aan de concrete acties. Dit betekent dat er in 2019 een budget noodzakelijk is om quick wins 
te kunnen faciliteren en realiseren. Ook in de navolgende jaren blijven projecten lopen waarbij financiering of 
ondersteuning door de gemeente noodzakelijk is. Daarom wordt ten behoeve van dit project een budget ge-
vraagd van € 20.000,- per jaar voor de komende drie jaar (2019, 2020 en 2021). De acties zijn zowel gericht 
op ondernemers als gemeente. In sommige gevallen moeten we het samen doen. De acties zijn onderge-
bracht in drie thema’s: 
 
Thema 1:  Verkeer en vervoer op orde (o.a. upgrade huidige ontsluiting, variant tweede ontsluiting, voet- en 

fietspaden op terrein en werktijden spreiden) 
Thema 2: Uitstraling terrein naar hoger niveau (o.a. gevelrenovatiefonds, aanpak incourant vast-

goed/leegstand wegwerken, opgeruimde kavels) 
Thema 3:  Duurzaam De Sleutel (o.a. gezamenlijk inkoop zonnepanelen, restwarmte buurbedrijven uitwis-

selen en benutten grote daken voor zonnepanelen) 
 
  

A/B omschrijving

(bedragen x € 1.000,-) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

A herijking Kempisch Bedrijventerreinenvisie -15

A faciliteren bedrijfsverplaasingen -10

A Kempenvisie Vrijetijdseconomie -20

A update bedrijventerrein De Sleutel -20 -20 -20

totaal lasten economie -65 -20 -20

investeringen budgettaire lasten / baten
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 Verbonden partijen (zie § verbonden partijen) 
 
 
De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen: 
•  Metropoolregio Eindhoven 
•  Kempisch Bedrijven Park 
 
 
 
 Ontwikkelingen 
 
 
Niet van toepassing. 
 
 

III. Wat mag het kosten? 

 
In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten en de eventuele mutaties in de reserves 
weergegeven. 
 

  
(- = nadeel en + = voordeel) 
 
De hogere lasten 2018 worden voor een deel veroorzaakt door de regiekosten voor de aanleg van het glasve-
zelnetwerk. Daarnaast is/wordt in 2017 t/m 2019 vergoeding ontvangen van het Kempische Bedrijvenpark 
voor het voeren van financiële en administratieve werkzaamheden. In 2018 zijn diverse eenmalige projecten 
geraamd. 
 
Tegenover extra kosten voor aanleg groen in 2018 t.b.v. biodiversiteit bedrijventerreinen staan extra inkom-
sten als gevolg van een eenmalige subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant. 
  

Bedragen

(bedragen x € 1.000,-) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

bestaand beleid n -587 n -734 n -591 n -528 n -522 n -522

raadsprogramma 2018-2022 n -pm n -pm n -pm n -pm n -pm

meerjarenprogramma 2018-2022   n -65 n -20 n -20  

Totaal lasten n -587 n -734 n -656 n -548 n -542 n -522

Baten       

bestaand beleid v 1.159 v 1.232 v 1.178 v 1.148 v 1.148 v 1.148

raadsprogramma 2018-2022   v 37 v 74 v 111 v 148

meerjarenprogramma 2018-2022       

Totaal baten v 1.159 v 1.232 v 1.215 v 1.222 v 1.259 v 1.296

Geraamd saldo van baten en lasten v 572 v 498 v 559 v 674 v 717 v 774

beoogde storting in reserves       

beoogde onttrekking aan reserves       

Gerealiseerd/geraamd resultaat v 572 v 498 v 559 v 674 v 717 v 774

Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
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3.4. Onderwijs 
 
Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beper-
king) en participatie van onze jongeren in de samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren 
kennis vergaren, weerbaar zijn. Onderwijs helpt op de weg naar zelfstandigheid. Wij streven daarom naar een 
gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus.  
 
 

I. Ambities tot 2030 

 
Hieronder worden de ambities uit de Toekomstvisie opgesomd. 
 
•  Jongeren voelen zich thuis in de gemeente en hebben hierin een volwaardige plaats. 
•  In iedere kern is ruimte voor goede voor-, tussen-, en naschoolse opvang. De gemeente faciliteert naar 

vermogen. 
•  Kinderen en jongvolwassenen worden nauwkeurig gevolgd en gestimuleerd in hun ontwikkeling. 
•  Aanwezig talent blijft niet onopgemerkt! Ondersteunen van kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers 

binnen en buiten de gezinssituatie bij het omgaan met belemmeringen in hun persoonlijke situatie. 
•  Onderwijs, gemeente en bedrijfsleven werken hecht samen om de regio nog verder te versterken en vraag 

en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen. 
•  Elke kern biedt basisonderwijs vanuit een brede schoolgedachte. 
 
  

II. Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? 

 
Voor- en Vroegschoolse Educatie / Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (VVE/GOA) 
Het geld dat gemeenten en scholen krijgen om risico's op onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan, 
wordt beter verdeeld over het land. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Slob 
voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. De gemeente Bladel besteed deze OAB (Onderwijs Achter-
standenbeleid)-middelen met name aan de opvang van geïndiceerde doelgroepkinderen VVE.  
Inwerkingtreding van de nieuwe verdeling voor gemeenten is beoogd per 1 januari 2019 waarbij de bekosti-
ging wordt gebaseerd op 2016 en 2017. Er is sprake van een overgangsregeling van drie jaar, waarbij het 
budget in drie gelijke stappen (25%-50%-75%) toegroeit naar het budget dat een gemeente op basis van de 
nieuwe verdeling zou hebben ontvangen. Die overgangsregeling zorgt ervoor dat gemeenten en scholen 3 
jaar de tijd krijgen om hun werkwijze aan te passen. De nieuwe systematiek wordt momenteel nog uitgewerkt 
in wetgeving. 
De komende jaren gaat het budget daarnaast, zoals afgesproken in het regeerakkoord met € 170 miljoen 
omhoog voor gemeenten voor versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie en de realisatie van een 
aanbod van 16 uur per week voor kinderen met een achterstand.  
 
 
 
 Beleidsindicatoren  
 
 
Hier onder worden de beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd: 
 

 
 
 
 
 Raadsprogramma 2018 - 2022  
 
 
Niet van toepassing. 
 
 

Naam Indicator Eenheid B-2018 Eenheid B-2019 Bron

Absoluut verzuim 2016: 0 2017: 0 leerling per 1.000 leerlingen DUO

Relatief verzuim 2016: 4,91 2017: 7,59 leerlingen per 1.000 leerlingen DUO

Vroegtijdig schoolverlaters zonder start- 2015: 1,0% 2016: 0,8% deelnemers aan het VO en DUO

kwalificatie (vsv-ers) MBO onderwijs



43 

 
 Meerjarenprogramma 2018 – 2022 
  
 
Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2018-2022 opgesomd en toegelicht. 
 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 

Toelichting meerjarenprogramma 2018 – 2022 
 
Nieuwbouw basisschool de Vest en renovatie Mariaschool 
Op 14 maart 2017 heeft ons college het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHP) vastgesteld. Wij heb-
ben het SHP vervolgens op 11 mei 2017 ter kennis gebracht van uw raad. Het plan geeft een doorkijk in het 
basisschoolgebouwenbestand van de gemeente Bladel en doet voorstellen met betrekking tot de aanpak van 
de huisvesting van basisschool de Vest in Hoogeloon, de Mariaschool in Bladel en het Palet in Hapert. De 
huisvestingsplannen van het Palet maken onderdeel uit van de MFA Hapert. Voor de Mariaschool wordt inge-
stoken op renovatie en voor basisschool de Vest wordt ingestoken op nieuwbouw op de huidige locatie. Mo-
gelijkheden tot verplaatsing van basisschool de Vest naar het Valensplein worden onderzocht conform het 
coalitieakkoord.  
 
 
 
 Verbonden partijen (zie § verbonden partijen) 
 
 
De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen: 
• GGD 
• Samenwerking Kempengemeenten 
 
 
 
 Ontwikkelingen 
 
 
Niet van toepassing. 
 
 

III. Wat mag het kosten? 

 
In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten en de eventuele mutaties in de reserves 
weergegeven. 
 

A/B omschrijving

(bedragen x € 1.000,-) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

B renovatie Mariaschool -1.480 -89 -88 -86

B renovatie Mariaschool: bijdrage schoolbestuur 190 11 11 11

B nieuwbouw de Vest -2.622 -118 -117 -115

B nieuwbouw de Vest: bijdrage schoolbestuur 318 14 14 14

A Verbreding de Vest: intrekken bestaand krediet 237 14 14 13

B bestaande basisschool de Vest: vrijval kpl a.g.v. afwaardering 32 25 24

B bestaande basisschool de Vest: afw. restant boekwaarde -269

B nieuwbouw basisschool de Vest: sloopkosten best. gebouw -70 -70

B nieuwbouw basisschool de Vest: tijd. huisvesting / verhuizing -60 -60

totaal lasten onderwijs -3.487 -535 -141 -139

budgettaire lasten / bateninvesteringen
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(- = nadeel en + = voordeel) 
 
In 2017 werd de uitvoering van het leerlingenvervoer administratief verzorgd door de gemeente Bladel. Dit 
leidde enerzijds tot extra lasten maar ook tot extra baten wegens bijdragen van de regiogemeenten.  
 
Voor de jaren 2017 en 2018 ontvangen we vergoedingen voor versterking van de vroeg- en voorschoolse 
educatie en de realisatie van een aanbod van 16 uur per week voor kinderen met een achterstand. Meerjarig 
stijgen de kosten als gevolg van de doordecentralisatie onderwijshuisvesting VO. Op grond van de geldende 
overeenkomst met het bestuur van het Pius-X-college dienen de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor on-
derwijshuisvesting doorbetaald te worden aan die school.  
 
De doorbelasting van rentelasten geschiedt vanaf 2017, op basis van de gewijzigde BBV-voorschriften, tegen 
het gemiddelde rente-omslagpercentage. Als gevolg van vrijval van kapitaallasten leidt dit voorts tot lagere 
lasten vanaf 2018.  
  

Bedragen

(bedragen x € 1.000,-) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

bestaand beleid n -2.589 n -2.353 n -2.299 n -2.314 n -2.250 n -2.260

raadsprogramma 2018-2022 n -pm n -pm n -pm n -pm n -pm

meerjarenprogramma 2018-2022    n -535 n -141 n -139

Totaal lasten n -2.589 n -2.353 n -2.299 n -2.849 n -2.391 n -2.399

Baten       

bestaand beleid v 392 v 109 v 33 v 33 v 33 v 33

raadsprogramma 2018-2022 v pm v pm v pm v pm v pm

meerjarenprogramma 2018-2022       

Totaal baten v 392 v 109 v 33 v 33 v 33 v 33

Geraamd saldo van baten en lasten n -2.197 n -2.244 n -2.266 n -2.816 n -2.358 n -2.366

beoogde storting in reserves       

beoogde onttrekking aan reserves       

Gerealiseerd/geraamd resultaat n -2.197 n -2.244 n -2.266 n -2.816 n -2.358 n -2.366

Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
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3.5. Sport, cultuur en recreatie 
 
Binnen het hoofdtaakveld sport, cultuur en recreatie worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan het ge-
wenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en 
educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente. 
 
Het maatschappelijk effect dat de gemeente nastreeft is dat de Bladelse inwoners: 
- tevreden zijn over de voorzieningen in de eigen woonomgeving; 
- tevreden zijn over de mate waarin ze maatschappelijk kunnen participeren; 
- in toenemende mate verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefomgeving. 
 
Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van inwoners en participatie en betrokkenheid hierbij van maatschap-
pelijke organisaties en netwerken. De gemeente heeft hierbij de regierol. 
 
 

I. Ambities tot 2030 

 
Hieronder worden de ambities uit de Toekomstvisie opgesomd. 
 
•  Mensen worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Daarom zijn de nodige voorzieningen op het gebied van 

kunst, cultuur, sport en zorg aanwezig. 
•  Elke dorpskern is een hechte gemeenschap. 
•  Elke kern heeft een heel eigen karakter, dat onder meer tot uiting komt in de cultuurhistorie, uitstraling, 

monumenten, groen en dorpsentrees. Waar mogelijk is het karakter zelfs versterkt. 
•  Samen vormen de verschillende dorpskarakters de totale, unieke identiteit van de gemeente Bladel. 
•  Het sociale karakter van de dorpen en het landschap worden gekenmerkt door ontmoeting en samenwer-

king. 
• In 2030 is ‘de Kempen’ bekend als toeristische regio. 
• Duidelijke keuzes en clustering in het ruimtegebruik. 
• Krachtenbundeling van de toeristisch-recreatieve ondernemers, de gemeenten in de Kempen, de VVV en 

de natuur- en milieuorganisaties. Zij leveren een bijdrage aan het succes van de regio met nieuwe, toeris-
tisch-recreatieve (streek)producten. 

• Zowel in de regio als in de gemeente Bladel worden geregeld aantrekkelijke evenementen georganiseerd. 
• De inwoners van de gemeente Bladel voelen zich de trotse gastheer of –vrouw. 
• Binnen de gemeentegrenzen is ruimte voor een unieke toeristische functie die zich onderscheidt in de 

regio. 
• De kwaliteit van de basisvoorzieningen is vergroot en verbeterd. 
 
  

II. Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? 

 
Speelruimtebeleid 
In het najaar van 2018 wordt een nieuw speelruimtebeleid vastgesteld. Uitganspunt van het beleid luidt als 
volgt: ieder kind met of zonder beperking moet de mogelijkheid hebben om buiten te spelen. Het doel is om 
divers, uitdagend en toegankelijkheid speelaanbod voor alle kinderen en jongeren te creëren. Een uitvoe-
ringsprogramma maakt onderdeel uit van het speelruimtebeleid waarin een investeringsslag wordt bewerkstel-
ligd voor bepaalde kernen. De investeringen zijn gebaseerd op een kwantitatieve (dichtheid en spreiding) en 
kwalitatieve analyse. 
  
Inwoners kennen de lokale situatie en speelbehoefte in hun wijk. Mochten inwoners een idee of initiatief heb-
ben voor een speelvoorziening (uitbreiding van een huidige of nieuwe speelvoorziening) dan kan men hier-
voor contact opnemen met de gemeente. Het overleg verloopt via de buurtvereniging. Het budget dat de ge-
meente hiervoor beschikbaar stelt is maximaal jaarlijks een bedrag van € 5.000,- en geldt als cofinanciering.  
 
 
 
 Beleidsindicatoren  
 
 
Hier onder worden de beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd: 
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 Raadsprogramma 2018 - 2022  
 
 
Niet van toepassing 
 

 
 
 Meerjarenprogramma 2018 – 2022  
 
 
Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2018-2022 opgesomd en toegelicht. 
 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 
Toelichting meerjarenprogramma 2018 – 2022 
 
Energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen 
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 4 februari 2016 besloten om de gemeentelijke gebouwen 
energieneutraal te (gaan) maken. Dit proces zal gefaseerd worden opgepakt waarbij in de fasering eerst de 
keuze zal vallen op gebouwen waar de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de energie factuur.  
Als eerste gebouwkeuze in de fasering zijn de sporthallen gekozen. Op de dak gedeelten die daar voor ge-
schikt zijn, zullen stroominstallaties (pv-zonnepanelen) worden aangebracht. Met deze stroominstallaties zal 
duurzame energie (elektra) worden opgewekt. Duurzame energie die met betrekking tot de energieneutraliteit 
in positieve zin hierin zal bijdragen.  
 
Vervanging speeltoestellen 
Er is geïnventariseerd welke speeltoestellen in de gemeente Bladel vervangen moeten worden. Toestellen die 
niet meer aan de veiligheidseisen voldoen, worden verwijderd. Wanneer er geen middelen zijn voor vervan-
ging worden de verwijderde toestellen niet vervangen. Wanneer er wel wordt vervangen, wordt gekozen voor 
toestellen van duurzame materialen (langere levensduur en minder onderhoud). Om het huidige voorzienin-
genniveau te handhaven en de speeltoestellen te laten voldoen aan de wettelijke eisen, zijn deze middelen 
nodig voor vervanging van speeltoestellen.  
 
In het najaar van 2018 wordt naar verwachting een nieuw speelruimtebeleid vastgesteld. Uitganspunt van het 
beleid luidt als volgt: ieder kind met of zonder beperking moet de mogelijkheid hebben om buiten te spelen. 
Het doel is om divers, uitdagend en toegankelijkheid speelaanbod voor alle kinderen en jongeren te creëren. 
Een uitvoeringsprogramma maakt onderdeel uit van het speelruimtebeleid waarin een investeringsslag wordt 
bewerkstelligd voor bepaalde kernen. De investeringen worden dan gebaseerd op een kwantitatieve (dicht-
heid en spreiding) en kwalitatieve analyse. 
 
Uitvoering groenstructuurplan 
Het beheerplan openbaar groen en de uitvoeringsmaatregelen in de komende jaren zijn o.a. vertaald in het 
meerjarenprogramma. Voor renovatie van versleten groenvakken wordt op basis van het groenstructuurplan 
2018-2027 een jaarlijkse investering opgenomen van € 110.000,-.  
 
 
  

Naam Indicator Eenheid B-2018 Eenheid B-2019 Bron

Niet sporters 2014: 46,5% 2016: 45,8% RIVM

A/B omschrijving

(bedragen x € 1.000,-) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

A sporthal X-sport: besparing energielasten -121 -10 -10 -10 -10

A sporthal X-sport: energieneutraal maken 14 14 14

A sportpark Lemelvelden: energieneutraal maken -61 -5

A sportpark de Smeel: energieneutraal maken -36 -3

A sportpark de Roetwijer: energieneutraal maken -21 -2

A vervanging speeltoestellen 2019-2022 -63 -63 -63 -63 -8 -15 -22 -29

A uitvoering groenstructuurplan 2022 -110 -110 -110 -110 -7 -13 -20 -26

totaal lasten sport, cultuur en recreatie -294 -173 -173 -291 -25 -24 -38 -61

investeringen budgettaire lasten / baten
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 Verbonden partijen (zie § verbonden partijen) 
 
 
De navolgende verbonden partij wordt betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen: 
• WVK-groep 
• Bosgroep Zuid-Nederland 
 
 
 
 Ontwikkelingen 
 
 
Niet van toerpassing. 
 
 

III. Wat mag het kosten? 

 
In onderstaand overzicht wordt het totaal van de bestaande lasten en baten en de eventuele mutaties in de 
reserves weergegeven. 
 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 
Met het verruimen van de btw-sportvrijstelling per 1 januari 2019 verandert het landschap van de financiering 
van sportaccommodaties. Het recht op vooraftrek van btw die aan de gemeente in rekening is gebracht over 
de kosten die toerekenbaar zijn aan de ter beschikkingstelling van sportaccommodaties vervalt. De rijksover-
heid zal de gemeente voor dit nadeel compenseren via de nieuwe specifieke uitkering Sport (SPUK Sport). 
Om hiervoor in aanmerking te kunnen komen moeten we vóór 1 december 2018 een aanvraag indienen 
waarbij we alle btw belaste kosten in kaart brengen met betrekking tot de bouw, het onderhoud van sportac-
commodaties en het beheer van sport en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. De kosten die 
voor de aanvraag in aanmerking komen betreffen uitsluitend kosten die vanaf 1 januari 2019 gemaakt zijn. Op 
basis van een eerste inschatting hebben wij dit vanaf 2019 vooralsnog budgettair neutraal verwerkt in onze 
meerjarenraming (zie ook toelichting blz 28). 
 
In 2017 is een voorziening waardevermindering kunstgrasvelden vv Bladella gevormd. Ten laste van deze 
voorziening zijn in 2017 inhaalafschrijvingen gedaan tot een bedrag van € 317.000,-. De doorbelasting van 
rentelasten geschiedt vanaf 2017, op basis van de gewijzigde BBV-voorschriften, tegen het gemiddelde rente-
omslagpercentage. Als gevolg van vrijval van kapitaallasten leidt dit voorts tot lagere lasten vanaf 2018. De 
huuropbrengsten 2019 stijgen als gevolg van indexering van de tarieven. 
  

Bedragen

(bedragen x € 1.000,-) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

bestaand beleid n -4.049 n -3.878 n -3.932 n -3.913 n -3.855 n -3.842

raadsprogramma 2018-2022 n -pm n -pm n -pm n -pm n -pm

meerjarenprogramma 2018-2022   n -25 n -25 n -38 n -62

Totaal lasten n -4.049 n -3.878 n -3.957 n -3.938 n -3.893 n -3.904

Baten       

bestaand beleid v 501 v 501 v 604 v 605 v 590 v 590

raadsprogramma 2018-2022 v pm v pm v pm v pm v pm

meerjarenprogramma 2018-2022       

Totaal baten v 501 v 501 v 604 v 605 v 590 v 590

Geraamd saldo van baten en lasten n -3.548 n -3.377 n -3.353 n -3.333 n -3.303 n -3.314

beoogde storting in reserves       

beoogde onttrekking aan reserves       

Gerealiseerd/geraamd resultaat n -3.548 n -3.377 n -3.353 n -3.333 n -3.303 n -3.314

Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
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3.6. Sociaal domein 
 
De inclusieve samenleving is het kernbegrip waar het bij maatschappelijke participatie in het sociale domein 
om gaat. Iedereen moet ongeacht zijn leeftijd, culturele achtergrond, fysieke of economische situatie als vol-
waardig lid kunnen deelnemen aan de samenleving. Beperkingen mogen geen reden zijn voor uitsluiting. Voor 
mensen voor wie zelfredzaamheid en meedoen niet vanzelfsprekend is, is meestal een vorm van ondersteu-
ning mogelijk. 
 
Het hoofdtaakveld sociaal domein omvat het op weg helpen van inwoners naar betaald werk en maatschap-
pelijke participatie, het bestrijden van armoede en het bevorderen van zelfredzaamheid. Doel van het hoofd-
taakveld is de zelfstandigheid en maatschappelijke participatie van onze inwoners te bevorderen en daar waar 
nodig bestaansvoorzieningen te verstrekken. De doelstellingen van re-integratie en participatie blijven actueel, 
alleen het moet met minder middelen en er wordt een groter beroep gedaan op de eigen kracht en verant-
woordelijkheid van de betreffende doelgroep. 
 
 

I. Ambities tot 2030 

 
Hieronder worden de ambities uit de Toekomstvisie opgesomd. 
 
•  In 2030 is de bevolking evenwichtig samengesteld; er is een goede verhouding tussen jong en oud. 
•  Inwoners met een zorgvraag kunnen zo lang als redelijkerwijs mogelijk is in de eigen woonomgeving blij-

ven wonen. 
• Neemt de zorgvraag toe, dan kunnen ze afhankelijk van het voorzieningenniveau in de kern, altijd binnen 

de gemeente Bladel terecht. 
•  De nodige voorzieningen op het gebied van zorg zijn aanwezig. 
•  Kinderen en jongeren kunnen elkaar ontmoeten, buiten op speelterreinen en ‘hangplekken’ en binnen in 

multifunctionele accommodaties. 
•  Jongeren worden betrokken bij ontwikkelingen in de gemeente. 
•  Er is voldoende opvoedingsondersteuning voor ouders. 
•  Alle inwoners hebben een volwaardige plaats in de gemeente; of zij nu gezond zijn of ziek, jong of oud, 

allochtoon of autochtoon. 
•  Dit wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een grote groep vrijwilligers en mantelzorgers, die een belangrij-

ke stempel drukken op het sociale karakter binnen de kernen. 
•  Er zijn laagdrempelige voorzieningen en faciliteiten (letterlijk en figuurlijk) waar iedereen gebruik van 

maakt. 
•  Mensen met een zorg- of hulpvraag krijgen hulp op maat op het gebied van maatschappelijke participatie. 
•  Intramurale zorg is beschikbaar in een van de grotere kernen (Bladel, Hapert of Hoogeloon). 
•  Iedereen verplaatst zich, zowel in de woon- als werkomgeving, zo zelfstandig en veilig mogelijk. 
•  Kinderen en jongeren kunnen elkaar ontmoeten in multifunctionele accommodaties. 
•  Alle inwoners hebben een plaats in de maatschappij. 
•  Zorgvragers kunnen in de MFA’s terecht voor verschillende activiteiten en voorzieningen. 
•  Dankzij een goed arbeidsmarktbeleid werken onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid samen om de 

regio nog verder te versterken en vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen. 
 
  

II. Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? 

 
Vrijwilligersbeleid 
Begin 2018 is een evaluatie van het vrijwilligersbeleid 2014 – 2017 uitgevoerd. De uitkomsten van de evalua-
tie zal als basis dienen voor herziening van het huidige vrijwilligersbeleid, die in het najaar van 2018 ontwik-
keld zal gaan worden.  
 
IJslands preventiemodel 
Onder begeleiding van het Trimbos instituut, Het Nederlands Jeugd instituut, IJsland en een volgend Ministe-
rie van VWS worden vijf gemeenten gezocht voor deelname aan een beleidsvormend leertraject voor vertaling 
van het IJslandse model naar een lokale aanpak.  
Het leertraject loopt van maart 2018 tot maart 2021. Startende met een 0-meting in 2018. Gevolgd in 2019 
met een analyse van de verzamelde data, het opstarten van de werkprocessen, intervisie en het opstellen van 
de uitvoeringsplannen. In 2020 worden de  uitvoeringsplannen verder uitgewerkt en wordt een effectmeting 
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gedan. In 2021 wordt er geëvalueerd en afgesloten met een slotsymposium waarbij de vijf deelnemende ge-
meenten hun aanpak presenteren. 
Voor de gemeente Bladel (c.q. de Kempen) levert deelname het volgende op; 
- Een lokale analyse van de risicofactoren 
- Een beleidsplan en een uitvoeringsplan 
- Experimenteren met de uitvoering 
- Een effectmeting na 1,5 jaar 
 
 
 
 Beleidsindicatoren  
 
 
Hier onder worden de beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd: 
 

 
 
 
 
 Raadsprogramma 2018 - 2022  
 
 
Niet van toepassing. 
 
 
 
 Meerjarenprogramma 2018 – 2022  
 
 
Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2018-2022 opgesomd en toegelicht. 
 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 

Naam Indicator Eenheid B-2018 Eenheid B-2019 Bron

Banen 2016: 1.046,7 2017: 1.053,5 per 1.000 inwoners in de LISA

leeftijd van 15 - 64 jaar

Jongeren met een delict voor de rechter 2014: 0,72% 2015: 0,44% van 12 t/m 21 jarigen Kinderen in Tel

Kinderen in uitkeringsgezinnen 2014: 1,93% 2015: 1,99% van kinderen tot 18 jaar Kinderen in Tel

Netto Participatiegraad 2016: 69,2% 2017: 69,6% van de werkzame beroeps- CBS

bevolking ten opzichte van de beroepsbe-

volking

Werkloze jongeren 2014: 1,22% 2015: 0,61% van 16 t/m 24 jarigen Kinderen in Tel

Personen met een bijstandsuitkering 2016: 12 2017: 13 inwoners per 1.000 inwoners CBS

Re-integratievoorzieningen 2016: 9,4 2017: 16,1 inwoners per 1.000 inwoners in CBS

de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

Jongeren met jeugdhulp 2016: 6,9% 2017: 8,0% van alle jongeren tot 18 jaar CBS

Jongeren met jeugdbescherming 2016: 0,3% 2017: 0,5% van alle jongeren tot 18 jaar CBS

Jongeren met jeugdreclassering 2016: 0% 2017: 0% van alle jongeren van 12 tot 23 CBS

jaar CBS

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO 2016: 37 2014: 55 inwoners per 1.000 inwoners GMSD

A/B omschrijving

(bedragen x € 1.000,-) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

A steunpunt de Kloostertuin: energieneutraal maken -30 -31 -2 -5 -5

A steunpunt de Kloostertuin: besparing energielasten 3 3

A mfa D'n Anloop: energieneutraal maken -121 -10 -10 -10 -10

A mfa D'n Anloop: besparing energielasten 13 13 13

A mfa D'n Aord: energieneutraal maken -85 -84 -7 -15 -14 -14

A mfa D'n Aord: besparing energielasten 5 8 8

A mfa De Poel: energieneutraal maken -49 -53 -4 -9 -9 -8

A mfa De Poel: besparing energielasten 4 5 5

A CC Den Herd: besparing energielasten 16 32 32 32

B ver-/nieuwbouw CC Den Herd: verbouwing/uitbreiding -3.630 -255 -251 -248 -244 -241

B ver-/nieuwbouw CC Den Herd: energieneutrale maatregelen -363 -32 -31 -30 -30 -30

totaal lasten sociaal domein -3.993 -255 -167 -31 -287 -287 -260 -251 -247

investeringen budgettaire lasten / baten
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Toelichting meerjarenprogramma 2018 – 2022 
 
Energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen: diverse gebouwen 
De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 4 februari 2016 besloten om de gemeentelijke gebouwen 
energieneutraal te (gaan) maken. Dit proces zal gefaseerd worden opgepakt waarbij in de fasering eerst de 
keuze zal vallen op gebouwen waar de gemeente zelf verantwoordelijk is voor de energie factuur.  
 
Ver-/nieuwbouw CC Den Herd 
Resultaat van een doorrekening van de gebouwelijke maatregelen bij CC Den Herd leidt tot een totaal aan 
stichtingskosten van afgerond € 3.993.000,-  inclusief btw. Het becijferde bedrag is gebaseerd op prijspeil 
2017 en behoeft nog aanpassing naar het prijspeil op datum van aanbesteding. In deze stichtingskosten zijn 
ook kosten van het energieneutraal maken van het gebouw verdisconteerd.  
 
 
 
 Verbonden partijen (zie § verbonden partijen) 
 
 
De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen: 
• WVK-groep 
• Samenwerking Kempengemeenten 
• Metropoolregio Eindhoven 
 
 
 
 Ontwikkelingen 
 
 
Exploitatietekorten bij “Den Tref” en “Den Herd” 
Zowel het gemeenschapshuis in Bladel als in Hapert kampen structureel met een tekort op de exploitatie. In 
beide gevallen werd een tijdelijke “oplossing” overeengekomen door tekorten, in afwachting van meer duide-
lijkheid over de ver- en nieuwbouw, ten laste van het eigen vermogen van de beherende instellingen te com-
penseren. Dat is echter niet onuitputtelijk. Duidelijkheid op korte termijn is gewenst én toegezegd. Zowel voor 
Bladel als voor Hapert werd toegezegd bij de begroting voor 2019 middelen te vragen om een sluitende ex-
ploitatie mogelijk te maken. In beide kernen ontstaat binnen afzienbare tijd een nieuwe situatie, met een ge-
wijzigde exploitatie en dus andere resultaten. Daarover wordt met beide partijen overleg gevoerd. Extra bij-
dragen vanwege de huidige tekorten zijn gewenst maar niet per direct noodzakelijk. We willen bij de eerstvol-
gende gelegenheid in 2019 pas afstemmen over de exploitatiebijdragen omdat dan ook pas echt wat meer 
duidelijkheid bestaat over hoe de toekomst van beide gemeenschapshuizen er uit gaat zien en de termijn 
waarbinnen die nieuwe situatie wordt gerealiseerd.      
 
Doorstart project MFA-Hapert 
Het streven is om eind 2018 de voorbereiding op de aanbesteding te hebben afgerond, evenals de bestem-
mingsplanprocedure. Volgens planning zal begin 2019 de markt worden benaderd met het verzoek ons een 
aanbieding te doen. Deze zullen voor de zomer van 2019 worden beoordeeld, waarna gunning kan plaatsvin-
den. De tijd tot eind 2019 zal worden gebruikt om de plannen gereed te maken voor uitvoering, inclusief alle 
vergunningen. Na een bouwtijd van ongeveer 1,5 jaar zal dan in 2021 oplevering en opening plaatsvinden.    
 
Nader onderzoek situering Den Herd 
Begin 2019 moet duidelijkheid bestaan over de mogelijkheden en meerwaarde om het gemeenschapshuis in 
het centrum van Bladel een nieuw onderkomen te bieden. Dan moet ook bekend zijn in hoeverre ingeval van 
verhuizing naar het centrum (extra) combinaties kunnen worden vormgegeven met andere functies / voorzie-
ningen. Bestuur, beheer, gebruikers en theater van Den Herd zullen input leveren die nadrukkelijk wordt mee-
gewogen bij de uiteindelijke besluitvorming.   
 
 

III. Wat mag het kosten? 

 
In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten en de eventuele mutaties in de reserves 
weergegeven. 
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(- = nadeel en + = voordeel) 
 
Op basis van de meicirculaire 2018 zijn de gedecentraliseerde budgetten voor jeugdzorg, begeleiding van de 
Awbz naar Wmo en de Participatiewet geactualiseerd. De doorbetalingen van de Wsw-bijdragen aan WVK-
groep worden jaarlijks minder. Deze zijn gerelateerd aan enerzijds de integratie-uitkering sociaal domein en 
anderzijds de ingeweven middelen in de algemene uitkering. Voor een totaaloverzicht van het verloop van de 
gedecentraliseerde budgetten verwijzen wij u naar de algemene dekkingsmiddelen in § 3.0.2. Hieruit blijkt dat 
de integratie-uitkering sociaal domein ingeweven is in de algemene uitkering waarmee reguliere financiering 
verkregen wordt. 
 
In 2017 en 2018 ontvangen we een extra rijksbijdrage voor de uitvoering van inkomensvoorzieningen (BUIG) 
op basis van de werkelijke uitgaven 2015/2016 (vaststelling van het budget t-2). In de meerjarenraming is 
rekening gehouden met deze extra rijksbijdragen, waarbij rekening gehouden wordt met een eigen risico van 
10%. Wegens de verlaging van de eigen bijdrage WMO door de invoer van een abonnementstarief wordt 
vanaf 2019 rekening gehouden met lagere opbrengsten.  
 
De ondergrond en het gebouw van de voormalige peuterspeelzaal aan de Hoofdstraat 20a te Hoogeloon is in 
2018 verkocht aan de direct aanwonende buren op wiens grond de inrit naar dit object is gesitueerd. Met in-
gang van 2021 vervalt de uitkering van WVK-groep ad € 300.000,-. 
 
In de meerjarenraming is op basis van de perspectiefnota 2018 voor Jeugdzorg een taakstelling opgenomen 
van € 100.000,- in 2019 oplopend naar € 400.000,- in 2022. Realisatie van deze taakstelling wordt gefaseerd 
ingeraamd. Inmiddels zijn we, samen met CJG+, gestart om meer vorm te geven aan kostenbeheersing. Hier-
voor wordt een aantal zaken uitgewerkt. Aan de ene kant wordt aandacht besteed aan het tijdig kunnen infor-
meren van de raad over de te verwachten uitgaven, aan de andere kant wordt er gewerkt aan de uitwerking 
van een aantal beheersmaatregelen. De komende maanden wordt gebruikt voor een nadere studie en afwe-
gingen ten aanzien van toepasbare kosten- en beheersmaatregelen. Wij hopen u in september over deze 
maatregelen te informeren.  
 
De lasten van het sociaal domein zijn voor een belangrijk deel afgestemd op de realisatiecijfers van vorige 
jaren in combinatie met afgesloten contracten. De baten van het sociaal domein zijn opgenomen overeen-
komstig de bedragen die zijn vastgesteld in de meicirculaire 2018. 
 
De doorbelasting van rentelasten geschiedt vanaf 2017, op basis van de gewijzigde BBV-voorschriften, tegen 
het gemiddelde rente-omslagpercentage. Als gevolg van vrijval van kapitaallasten leidt dit voorts tot lagere 
lasten vanaf 2018. De huuropbrengsten 2019 stijgen als gevolg van indexering van de tarieven. 
  

Bedragen

(bedragen x € 1.000,-) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

bestaand beleid n -20.037 n -19.517 n -19.160 n -18.629 n -18.265 n -17.988

raadsprogramma 2018-2022 n -pm n -pm n -pm n -pm n -pm

meerjarenprogramma 2018-2022  n -287 n -288 n -260 n -252 n -247

Totaal lasten n -20.037 n -19.804 n -19.448 n -18.889 n -18.517 n -18.235

Baten       

bestaand beleid v 3.386 v 3.171 v 2.734 v 2.734 v 2.434 v 2.434

raadsprogramma 2014-2018 v pm v pm v pm v pm v pm

meerjarenprogramma 2017-2021       

Totaal baten v 3.386 v 3.171 v 2.734 v 2.734 v 2.434 v 2.434

Geraamd saldo van baten en lasten n -16.651 n -16.633 n -16.714 n -16.155 n -16.083 n -15.801

beoogde storting in reserves       

beoogde onttrekking aan reserves       

Gerealiseerd/geraamd resultaat n -16.651 n -16.633 n -16.714 n -16.155 n -16.083 n -15.801

MeerjarenramingRekening Begroting Begroting
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3.7. Volksgezondheid en milieu 
 

Onze gemeente vindt het belangrijk de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen, wan-
neer burgers daar zelf niet toe in staat zijn. Elke burger moet een gelijke kans hebben op een gezond leven 
ongeacht zijn sociaal economische status.  
 
Daarnaast omvat het bevorderen en in stand houden van een gezond leefmilieu en in het bijzonder de zorg 
voor milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering. Uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt. 
 
 

I. Ambities tot 2030 

 
Hieronder worden de ambities uit de Toekomstvisie opgesomd. 
 
•  Mensen met een zorg- of hulpvraag krijgen hulp op maat op het gebied van maatschappelijke opvang, 

geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. 
•  Inwoners met een hulpvraag kunnen zo lang als redelijkerwijs mogelijk is in de eigen woonomgeving blij-

ven wonen. 
•  De gemeente beschermt en bevordert het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van alle inwoners. 
•  De gemeentelijke organisatie koopt duurzaam in, springt zuinig om met energie, stimuleert gebruik van 

duurzame middelen en vervoer. In de bedrijfsvoering is duurzame ontwikkeling vanzelfsprekend. 
•  De gemeente maakt burgers en ondernemers ervan bewust actief te zijn op het gebied van energiebespa-

ring, afvalreductie en klimaatbeheersing. 
 
  

II. Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? 

 
Afval 
Het afvalbeleid van de gemeente Bladel is gericht op een circulaire economie, waarin afgedankte materialen 
weer zoveel mogelijk worden hergebruikt en/of gerecycled om vervolgens als secundaire grondstof weer in-
gezet te worden voor nieuwe producten. Doelstelling is om de hoeveelheid te verbranden restafval terug te 
dringen tot maximaal 20 kg. per inwoner in 2020. 
Voor de omvang van huishoudelijk restafval heeft het CBS in 2015 als indicator gesteld: 69,60 kg/inwoner. 
Aan die indicator voldoet Bladel reeds. Het is lastig om een andere indicator te benoemen. Uitgangspunt is 
nog minder restafval. Dat zou o.a. kunnen door het invoeren van een tariefzak voor het inzamelen van restaf-
val, in combinatie met een “spullendoos” of “BEST-tas” voor afgedankte gebruiksvoorwerpen. Er wordt naar 
gestreefd om dat in 2020 in te voeren. Verder worden de mogelijkheden onderzocht om het aanbieden van 
GFT gratis te maken en om milieustraten samen te voegen, dan wel helemaal op te heffen in combinatie met 
een haalservice voor bepaalde materiaalstromen. Daarbij moeten dan ook de ervaringen in andere gemeen-
ten meegenomen worden. 
Uitgangspunt is om de afvalkosten zo laag mogelijk te houden omdat die kosten ten laste komen van de af-
valstoffenheffing die 100% kostendekkend moet zijn. 
 
Duurzaamheid 
Naast het beschikbaar stellen van het rekenprogramma EPC/GPR-gebouw aan ontwikkelaars, architecten, 
ondernemers en particulieren met bouwplannen, is de gemeente in 2018 voortvarend aan de slag gegaan met 
het verduurzamen van de gemeentelijke gebouwenvoorraad. Deze acties worden in de komende jaren voort-
gezet. Het benodigde meerjarig budget ad € 2.739.000,- voor meerjarige financiële lasten wordt ingezet om 
energie te besparen en duurzaam energie op te wekken op en in de gemeentelijke gebouwen.  
 
De subsidieverordening duurzame energie voor particulieren eindigt in 2018. Deze verordening zorgde naast 
verduurzaming van de bestaande woningvoorraad ook voor een grote impuls aan de lokale en regionale eco-
nomie. Behoefte aan vervolg en/of deelname aan project groene daken? Verder ontwikkelingen op dit terrein 
zijn afhankelijk van de keuzes en wensen in het nog op te stellen raadsprogramma.  
 
In mei 2018 is de Notitie Grootschalige wind- en zonne-energie ter kennis gebracht aan uw raad. Deze notitie 
is een opstap om grootschalige ontwikkelingen voor duurzame energieopwekking in de Kempengemeenten 
op de juiste plaatsen tot ontwikkeling te laten komen. De uitwerking van beleid en toetsingskaders hiervoor, 
wordt vooraf gegaan door enkele onderzoeken.  
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Naast het onderzoek naar de capaciteit van het elektriciteitsnetwerk is zorgvuldig onderzoek noodzakelijk 
naar de beste locaties om wind- en zonne-energieparken tot ontwikkeling te brengen. Dit zal leiden tot veran-
deringen in het Kempische landschap. De kosten van deze onderzoeken worden verdeeld over de Kempen-
gemeenten en de provincie. Voor het haalbaarheidsonderzoek moet rekening gehouden worden met een 
gemeentelijke bijdrage van € 5.000,- en voor de plan-MER € 15.000,-. Naast veranderingen in landschap 
biedt ontwikkeling van grootschalige energieparken ook kansen om budget te genereren door eisen op te 
leggen voor sociale en maatschappelijke participatie. Gelet op de intensiteit van het project is het aanstellen 
van een projectleider noodzakelijk. Hiervoor moet nog een bijdrage op de begroting worden geraamd. 
De onderzoekskosten voor de MER en projectleider  kunnen eenmalige worden geraamd via stelpost dekking 
nieuwe beleidsinitiatieven in 2019. Het haalbaarheidsonderzoek kan bij de najaarsnota 2018 meegenomen 
worden.  
 
Naast grootschalige opwek van energie is budget noodzakelijk voor deelname in projecten om particulieren en 
ondernemers te stimuleren om duurzame maatregelen te treffen. Hierbij kan gedacht worden aan deelname 
aan de duurzame huizenroute, Energieke Regio, een bijdrage voor een lokale energiecoöperatie, regionale 
projecten, gasloos nieuw bouwen en bestaande woningen los te koppelen van het aardgasnetwerk. Afhanke-
lijk van het raadsprogramma zal nadrukkelijk ook extra geld beschikbaar moeten worden gesteld voor capaci-
teit. Nadere uitwerking van bovenstaande punten zal plaatsvinden bij het nog op te stellen raadsprogramma. 
 
Volksgezondheid 
Begin 2018 is het nieuwe gezondheidsbeleid vastgesteld. Hierbij ligt de focus op een viertal speerpunten.  
 
1. Gezonde leefstijl: Om goed voor jezelf te zorgen, is goede voeding belangrijk. Net als genoeg bewegen, 

geen (of niet te veel) alcohol, geen drugs en niet roken. Dit zijn onder andere voorbeelden van thema’s die 
aandacht krijgen onder het speerpunt ‘gezonde leefstijl’.  

2. Weerbaarheid: Door een gezonde opvoeding, in een veilige en stimulerende omgeving, door ouders en 
andere opvoeders kunnen kinderen zich ontwikkelen tot weerbare kinderen. Weerbare kinderen hebben 
zelfvertrouwen en kunnen goed voor zichzelf opkomen, met respect voor anderen. En weerbare kinderen 
kunnen ook, al dan niet na een periode van experimenteren, gezonde keuzes maken ten aanzien van de 
eigen leefstijl. 

3. Fysieke omgeving: een fysieke omgeving kan zowel een negatieve als een positieve invloed hebben op de 
gezondheid van de inwoners. Bij een negatieve invloed kan men denken aan uitlaatgassen van verkeer, 
de emissie van fijnstof, ammoniak of endotoxinen door veehouderijen, warmte, maar ook geluidsoverlast . 
Belangrijk is om negatieve invloeden te reguleren, dan wel tegen te gaan (bijvoorbeeld het uitdelen van 
oordopjes bij evenementen), en positieve invloeden te stimuleren. Bij positieve invloeden kan gedacht 
worden aan een uitdagende omgeving die stimuleert om te bewegen (voor alle leeftijden) en te ontspan-
nen. Speel- en recreatievoorzieningen, fiets- en voetpaden, grasvelden en groen in zijn algemeenheid, 
zitmeubilair, goed onderhouden, schoon, sociale veiligheid en verkeersveiligheid, zijn kenmerken van een 
‘beweegvriendelijke en gezonde leefomgeving’.  

4. Psychische gezondheid: Landelijk is een trend zichtbaar dat steeds meer mensen te maken krijgen met 
een depressie. De focus zal liggen op de regionale aanpak van suïcidepreventie, uitgevoerd door de GGD 
Zuidoost-Brabant en op preventieve middelen die een depressie kunnen tegen gaan. Denk hierbij aan pro-
jecten op het gebied van sport en bewegen, voorlichting en het signaleren van eenzaamheid of depressie. 
Er zijn veel raakvlakken met het speerpunt ‘weerbaarheid’ en beiden speerpunten zullen ook gezamenlijk 
opgepakt worden. 

 
Aan deze speerpunten zit een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Deze loopt tot eind 2021. 
 
Lokaal gezondheidsbeleid 
Het doel van het Lokaal Gezondheidsbeleid is dat inwoners zich gezonder en fitter voelen. Voorbeelden zijn 
kinderen die zich weerbaarder voelen, ouderen die gezonder leven (matigen alcoholgebruik en meer bewe-
gen) en volwassenen die beter in hun vel zitten (mentaal welbevinden). Daarnaast heeft het lokale gezond-
heidsbeleid een preventieve werking zodat mogelijke toekomstige problematieken, vroegtijdig herkent en 
aangepakt worden. Het moet latere en duurdere zorg voorkomen. 
 
Verschillende activiteiten dragen bij aan het behalen van de doelstellingen. Gezonde scholen, voorlichtings-
lessen over alcohol- en drugsgebruik, roken en andere thema’s, weerbaarheidstrainingen van Sterk naar 
Sterker, gezondheidscampagnes, valpreventie en de inrichting van speelplekken zijn hier voorbeelden van. 
Maar ook het volgen van alle jeugdigen in hun sociale, cognitieve, emotionele en fysieke ontwikkeling is een 
voorbeeld van een activiteit.  
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 Beleidsindicatoren  
 
 
Hier onder worden de beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd: 
 

 
 
 
 
 Raadsprogramma 2018 – 2022  
 
 
Niet van toepassing. 
 
 
 
 Meerjarenprogramma 2018 – 2022  
 
 
Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2018-2022 opgesomd en toegelicht. 
 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 
Toelichting meerjarenprogramma 2018 – 2022 
 
Uitvoeringsprogramma GRP 
In het GRP zijn rioleringsmaatregelen gepland die in de planperiode 2019-2023 ten uitvoer worden gebracht. 
Het betreft hierbij de concrete uitvoeringsmaatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de zorgplicht, zoals 
die is in het GRP. De investeringen bestaan voornamelijk uit vervanging, vernieuwing en ombouw naar ge-
scheiden stelsels.  
Op basis van het vigerende beleid wordt de geplande investering voor 2023 toegevoegd aan de planperiode. 
Deze doorwerking leidt tot een extra last. De kosten hiervan worden verdisconteerd in de rioolheffing. 
 
 
 
 Verbonden partijen (zie § verbonden partijen) 
 
 
De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen: 
• Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost 
 
 
 
 Ontwikkelingen 
 
 
Niet van toepassing. 
 
 

III. Wat mag het kosten? 

 
In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten en de eventuele mutaties in de reserves 
weergegeven. 
 

Naam Indicator Eenheid B-2018 Eenheid B-2019 Bron

Omvang fijn huishoudelijk restafval 2015: 56 kg 2016: 55 kg/inwoner CBS

Hernieuwbare elektriciteit 2015: 3,1% 2016: 2,4% RWS

A/B omschrijving

(bedragen x € 1.000,-) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

A Uitvoering GRP 2019-2022 -1.307 -1.292 -1.328 -1.313 -53 -104 -157 -208

A Uitvoering GRP: rioolheffingen 53 104 157 208

totaal lasten volksgezondheid en milieu -1.307 -1.292 -1.328 -1.313

investeringen budgettaire lasten / baten
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(- = nadeel en + = voordeel) 
 
In 2017 zijn er nog extra nagekomen lasten en baten geweest vanwege herstel- en verhaalkosten van de 
brand bij Koster Keunen in oktober 2016. De gemeentelijke bijdragen aan de GGD zijn afgestemd op de be-
groting 2019 van de GGD. Op basis hiervan stijgen de kosten na 2018 licht. Het saldo van de lasten en baten 
van afvalverwijdering en riolering worden meerjarig verrekend met de voorzieningen egalisatie afvalstoffenhef-
fing en egalisatie rioolheffing. In 2017 zijn eenmalige kosten geraamd voor het saneringsprogramma beper-
king geluidhinder woningen. 
 
Met ingang van 2017 worden de kosten van overhead niet meer verdisconteerd in de tarieven van de produc-
tieafdelingen. De kosten van overhead worden voortaan op één overzicht gepresenteerd (zie § 3.0.1 over-
head en ondersteuning organisatie). De doorbelasting van rentelasten geschiedt vanaf 2017, op basis van de 
gewijzigde BBV-voorschriften, tegen het gemiddelde rente-omslagpercentage in plaats van een vaste verre-
kenrente. Dit leidt tot lagere lasten vanaf 2018. Het verloop ná 2017 wordt ook veroorzaakt door lagere lasten 
als gevolg van vrijval kapitaallasten. 
  

Bedragen

(bedragen x € 1.000,-) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

bestaand beleid n -5.701 n -5.281 n -4.957 n -4.956 n -4.899 n -4.904

raadsprogramma 2018-2022 n -pm n -pm n -pm n -pm

meerjarenprogramma 2018-2022   n -53 n -104 n -157 n -208

Totaal lasten n -5.701 n -5.281 n -5.010 n -5.060 n -5.056 n -5.112

Baten       

bestaand beleid v 4.855 v 4.353 v 4.267 v 4.254 v 4.241 v 4.241

raadsprogramma 2018-2022 v pm v pm v pm v pm v pm

meerjarenprogramma 2018-2022   v 53 v 104 v 157 v 208

Totaal baten v 4.855 v 4.353 v 4.320 v 4.358 v 4.398 v 4.449

Geraamd saldo van baten en lasten n -846 n -928 n -690 n -702 n -658 n -663

beoogde storting in reserves       

beoogde onttrekking aan reserves       

Gerealiseerd/geraamd resultaat n -846 n -928 n -690 n -702 n -658 n -663

MeerjarenramingRekening Begroting Begroting
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3.8. Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) 

 
Hoofdtaakveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing richt zich op het planmatig 
inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belan-
gen.  
Wij realiseren voldoende woningen afgestemd op de behoefte. De gemeente heeft daarin de regiefunctie. 
Zowel in de bestaande- als in de nieuwbouw. Wij werken aan een goed woon- en leefklimaat voor onze inwo-
ners, waarbij het kernbegrip duurzaamheid leidend is. Verzoeken om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bena-
deren wij volgens het 'ja, tenzij principe'. Wij bewaken, behouden en verbeteren de kwaliteit van de bebouwde 
omgeving. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een 
prettige woonomgeving in stand te houden. Betrokkenheid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betref-
fende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben over de behoeften ter 
plaatse en mogelijke veranderingen daarin. 
 
Maatschappelijk effect 
Het is prettig wonen en verblijven in de gemeente Bladel. De bevolking laat zien dat zij wil komen tot een 
duurzame samenleving. 
 
 

I. Ambities tot 2030 

 
Hieronder worden de ambities uit de Toekomstvisie opgesomd. 
 
Duurzaamheid vanzelfsprekend: 
- Dankzij duidelijke keuzes t.a.v. ruimtegebruik binnen de kernen en de ontwikkeling van het buitengebied 

blijft de kwaliteit van natuur en landschap, agrarisch gebruik en recreatie op peil en wordt deze waar nodig 
verder versterkt. 

-  De gemeente creëert een leefbare- en toekomstbestendige samenleving met duurzame oplossingen voor 
bouwen en wonen, energiebesparing, gebruik van alternatieve energiebronnen, gedegen gebiedsin-
richting, vermindering van de belasting van het milieu en verbetering van de milieukwaliteit en –veiligheid. 

-  De gemeente Bladel is ‘energieneutraal’; de benodigde energie wordt volledig gewonnen uit duurzame 
bronnen. Mogelijke tekorten worden aangevuld met minimaal gebruik fossiele brandstoffen. 

-  De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld. De organisatie koopt duurzaam in, springt zuinig 
om met energie, stimuleert gebruik van duurzame middelen en vervoer. In de bedrijfsvoering is duurzame 
ontwikkeling vanzelfsprekend. 

-  De gemeente maakt burgers en ondernemers bewust actief te zijn op het gebied van energiebesparing,
 afvalreductie en klimaatbeheersing. 
 
Groen, grijs, blauw en rood in balans: 
-  Bij nieuwe ontwikkelingen stemt de gemeente de aspecten groen (beplanting), blauw (water), rood (be-

bouwing) en grijs (wegen) goed op elkaar af. 
-  Bij nieuwe bebouwing wordt het verlies aan groen binnen de gemeente gecompenseerd. 
-  Biodiversiteit wordt bevorderd door de keuze van bepaalde plantmaterialen, onderhoud en bewustwording 

bij bewoners en ondernemers. 
-  De gebieden binnen de kernen en in het buitengebied hebben een duidelijke bestemming. Zo is bekend 

waar woningbouw of economische activiteiten plaatsvinden. In het buitengebied is het duidelijk waar ruimte 
is voor recreatie, natuur en agrarische activiteiten. 

-  De doorstroming van de hoofdwegen is goed georganiseerd en daarmee ook de stroom van het (langza-
me) verkeer van en naar de kernen. 

-  De wegen zijn toegankelijk en veilig. 
-  De gemeente Bladel haakt zoveel mogelijk aan op het hoogwaardige openbaar vervoersnet vanuit Eindho-

ven. 
-  Het terugdringen van het autoverkeer en het bezit van energiezuinige auto’s wordt gestimuleerd. 
 
Elk dorp en het buitengebied een eigen karakter: 
-  Elke kern heeft een heel eigen karakter, dat onder meer tot uiting komt in de cultuurhistorie, uitstraling,
 monumenten, groen en dorpsentrees. Waar mogelijk is het karakter zelfs versterkt. 
-  Samen vormen de verschillende dorpskarakters de totale, unieke identiteit van de gemeente Bladel. 
-  Het landschap wordt gekenmerkt door ontmoeting en samenwerking. 
-  In het buitengebied zijn ten aanzien van natuur duidelijke keuzes gemaakt over clustering en verweving. 
 



57 

Agrarische bedrijvigheid: 
•  Ontwikkeling van een economisch hart; de economische ontwikkeling van het buitengebied richt zich op 

agrarisch gebruik en verbreding op het gebied van recreatie. 
•  De vele agrarische bedrijven in het buitengebied van de gemeente Bladel leveren een belangrijke bijdrage 

aan de economie en aan de leefbaarheid, ook in de toekomst. 
•  Kwaliteitsverbetering van agrarische bedrijven, met name in de intensieve veehouderij en landbouw. 
•  Duidelijke keuzes en clustering in het ruimtegebruik. 
• Intensieve veehouderijen binnen aangewezen grenzen en op duurzame locaties; niet in de directe nabij-

heid van natuurgebieden en bebouwde kommen. 
•  Verplaatsen of beëindigen van intensieve veehouderijen in de nabijheid van natuurgebieden en bebouwde 

kommen, door: 
 - slopen van overtollige bedrijfsbebouwing; 
 - geven van een passende herinvulling aan deze locaties. 
•  Activiteitenverbreding van agrarische bedrijven bijvoorbeeld richting zorg en recreatie. 
•  Een bedrijfsvoering in de landbouw waarbij strenge eisen op het gebied van geur, ammoniak en dieren-

welzijn zijn doorgevoerd. 
•  Behouden en ontwikkelen van de landbouw. 
•  Waar mogelijk faciliteren van bedrijfsinitiatieven tot verbreding van hun activiteiten. 
 
  

II. Wat willen we bereiken en wat gaan we doen? 

 
Actualisering komplannen 
Met enige vertraging is in 2018 gestart met de voorbereidingen voor een actualisering van de komplannen 
2010 voor onze 5 kernen.  In 2019 kunnen deze procedures worden afgerond. Het komplan Hapert is vanwe-
ge de discussie over de MFA Hart van Hapert vooralsnog niet geactualiseerd. Hiermee wordt in 2019 gestart. 
 
Groene Long 
De ontwikkeling van het gebied de Groene Long stagneert. Met de ZLTO en andere belanghebbende organi-
saties worden afspraken gemaakt om in samenspraak invulling te geven aan dit gebied. 
 
Integrale herziening bestemmingsplan buitengebied/omgevingsplan 
Het buitengebied van de gemeente is aangemerkt als pilot in het kader van de Crisis en herstelwet (17e tran-
che). Naar aanleiding van het herzien en aanvullen van de Omgevingsvisie 1.0 en de wijzigingen van de Ver-
ordening ruimte Noord-Brabant  gaan we na op welke wijze de bestemmingsplannen voor het buitengebied 
herzien dienen te worden door gebruik te maken van de verbrede reikwijdte. 
 
Actualisatie Bedrijventerreinen 
Met de actualisering van de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen wordt in 2019 gestart.  
 
Doorontwikkeling plan Kempenland Bladel 
Een verdere ontwikkeling van plan Kempenland stagneert. In 2017 is een voorbereidingsbesluit vastgesteld. 
De stagnering komt vanwege het feit dat de grondeigenaren binnen dit plangebied geen directe passende 
ontwikkelingsmogelijkheden zien. Om deze redenen wordt een planherziening vervaardigd die een flexibel 
karakter heeft. De invulling van dit plan moet passen binnen de volkshuisvestingseisen zoals deze zijn vastge-
legd in de Woonvisie. Verder wordt nagegaan op welke wijze een verbinding wenselijk is tussen dit plange-
bied en het gebied Egyptische Poort. 
 
Cultuurhistorisch beleidsvisie 
Evaluatie erfgoedbeleid is vertraagd en staat voor 2019 gepland. 
 
Huisvesting vergunninghouders 
De huisvesting van vergunninghouders vindt plaats binnen de beschikbare middelen. De huisvesting in De 
Posthof wordt zo spoedig mogelijk afgebouwd door het aankopen van woningen en het beschikbaar stellen 
van woningen door de Woningstichting. Gelet op de huidige instroom (aantallen en soort personen) vindt de 
huisvesting plaats binnen de beschikbare middelen en kunnen we voldoen aan de taakstelling. Op het gebied 
van inburgering en participatie wordt extra inzet gepleegd in samenwerking met Stichting vluchtelingenhulp 
Bladel. De Woningstichtingen die werkzaam zijn in de gemeente hebben de afgelopen jaren te maken met 
een zeer lage doorstroom van huurders. Daarmee blijft het noodzakelijk geschikte woningen aan te kopen om 
te zorgen voor voldoende huisvesting van vergunninghouders en de druk op de woningmarkt te verminderen 
voor personen met een laag inkomen.  
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Vrijkomende agrarische bedrijven (VAB’s) 
De afgelopen tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest rondom stoppende bedrijven. Naar aanleiding van het 
aanpassen van de Omgevingsvisie 1.0 wordt nader beleid voor vrijkomende agrarische bedrijven opgesteld. 
 
Grondexploitaties 
Voor de nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. 
 
 
 
 Beleidsindicatoren  
 
 
Hier onder worden de beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd: 
 

 
 
 
 
 Raadsprogramma 2018 - 2022  
 
 
Niet van toepassing 
 
 
 
 Meerjarenprogramma 2018 – 2022 
  
 
Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2018-2022 opgesomd en toegelicht. 
 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 
Toelichting meerjarenprogramma 2018 – 2022 
 
Startersleningen 
De gemeente stimuleert jongeren om in de gemeente Bladel te wonen en te werken. De starterslening trekt 
naast de natuurlijke aanwas ook jonge gezinnen aan. Iets meer dan de helft van de leningen wordt verstrekt 
voor de aankoop van een bestaande woning. Veel aanvragers verlaten een huurwoning. Deze beide aspecten 
versterken dus de (belangrijke) doorstroming op de woningmarkt. Ieder jaar wordt in de jaarrekening een mo-
nitor en tussentijdse rapportage van het instrument “Startersleningen” gemaakt. 
 
De eerste drie jaren zijn de starters vrijgesteld van het betalen van rente en aflossing. Bij een te laag inkomen 
kan deze termijn worden verlengd. Daarna betaald de starter een maandelijkse annuïteit. De lening valt onder 
de Nationale Hypotheekgarantie. 
 
  

Naam Indicator Eenheid B-2018 Eenheid B-2019 Bron

Gemiddelde WOZ waarde 2016: 264.000 2017: 269.000 CBS

Nieuw gebouwde woningen 2014: 5,9 2015: 8,5 woningen per 1.000 woningen BAG

Demografische druk 2017: 74,2% 2018: 75,3% CBS

Gemeentelijke woonlasten eenpersoons- 2017: 534 2018: 495 COELO

huishouden

Gemeentelijke woonlasten meerpersoons- 2017: 846 2018: 718 COELO

houden

A/B omschrijving

(bedragen x € 1.000,-) 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022

A startersleningen -375 -8 -7 -7 -7

A implementatie omgevingswet: aanschaf ICT -50 -11 -11 -11

A implementatie omgevingswet -80 -75 -75 -75

A digitaliseren bouwvergunningen -13 -13 -13 -13

A anterieure overeenkomsten

A aankoop strategische / anticiperende gronden -1.000 -20 -20 -20 -20

totaal lasten VHROSV -1.375 -50 -121 -126 -126 -126

investeringen budgettaire lasten / baten
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Implementatie Omgevingswet  
Vanaf 2019 nemen de kosten toe. In 2019 is een bedrag geraamd van € 80.000,- en daarna van € 75.000,-. In 
2020 is voor het aanschaffen van ICT € 25.000,- opgenomen. Vanwege de meeste recente inzichten dient dit 
bedrag verhoogd te worden naar € 50.000,-. 
 
Digitaliseren bouwvergunningen  
Vanuit de heroriëntatie RhcE is aangegeven dat onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor de inrichting 
van een digitaal duurzaam beheersysteem(DDBS). Dit beheersysteem is bedoeld om digitale archiefbeschei-
den digitaal duurzaam te bewaren. D.w.z. dat de digitale archiefstukken digitaal worden opgeslagen, zodat ze 
ook in de toekomst digitaal kunnen worden geraadpleegd. Vanaf 2019 wordt daarom structureel € 13.000,- 
extra geraamd om deze extra kosten op te vangen. 
 
Strategische / anticiperende grond verwervingen 
Het volgende beleidsuitgangspunt is geformuleerd in de grondnota met betrekking tot grondaankopen: 
• Burgemeester en wethouders kunnen binnen beleidskaders zelfstandig tot grondaankopen overgaan zon-

der voorafgaande instemming van de raad. 
• Er wordt jaarlijks een krediet beschikbaar gesteld voor grondaankopen die vallen onder de noemer antici-

perende verwervingen. Voor 2019 wordt dit krediet vastgesteld op € 1.000.000,-. 
• Voor “strategische verwervingen” wordt via een afzonderlijk raadsvoorstel een kredietaanvraag voorgelegd 

aan de raad. 
• Aan de grondaankopen door burgemeester en wethouder onder de noemer “anticiperende verwervingen” 

worden de volgende voorwaarden gesteld: De grondaankopen moeten passen in de uitwerking van de 
structuurvisie; er moet sprake zijn van een financieel sluitende grondexploitatieberekening (haalbaarheids-
berekening) en de grondaankoop moet onderbouwd zijn met een door een deskundige opgesteld taxatie-
rapport.  

 
Als gevolg van de wijziging van het BBV moeten deze aankopen voortaan vanaf 2017 op de materiële vaste 
activa verantwoord worden. Over deze aankopen worden vooralsnog alleen rentelasten toegerekend. Voort-
aan starten bouwgronden in exploitatie pas nadat uw raad een grondexploitatiecomplex met grondexploitatie-
begroting vastgesteld heeft. Op dat moment kunnen de anticiperende verwervingen pas omgezet worden naar 
de bouwgronden in exploitatie. 
 
Anterieure overeenkomsten 
De post adviezen ruimtelijke ordening is een verzamelpost voor allerlei uitgaven die verband houden met 
ruimtelijke procedures. De afgelopen jaren is gebleken dat de hoogte van de post niet meer toereikend is. Dit 
houdt verband met de toename van het aantal procedures. Met name in het buitengebied worden ook de kos-
ten van het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit betrokken in de verhaalsmogelijkheden en verder worden 
de kosten van de procedures verhaald via exploitatieovereenkomsten, maar bijna altijd via een anterieure 
overeenkomst. De inkomstenpost anterieure overeenkomsten is daarom in de praktijk ook fors hoger dan 
geraamd. Voor 2019 ramen we € 80.000,- extra voor kosten voor ruimtelijke adviezen. Voor de dekking hier-
van wordt de inkomsten post anterieure overeenkomsten ook met € 80.000,- verhoogd. 
 
 
 
 Verbonden partijen (zie § verbonden partijen) 
 
 
De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen: 
• Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
• Samenwerking Kempengemeenten 
• WVK-groep 
 
 
 
 Ontwikkelingen 
 
 
Plattelandsbeleid 
De door uw raad vastgestelde Omgevingsvisie 1.0, het Bestemmingsplan Buitengebied en de Geurverorde-
ning vormen de (ruimtelijke) kaders voor ontwikkelingen in het buitengebied van de gemeente. De Omge-
vingsvisie en de Geurverordening zijn in 2017/2018 geëvalueerd. Op het moment van schrijven wordt het 
nieuwe beleid ontwikkeld in de vorm van een Omgevingsvisie 1.1. De ambities en maatregelen beschreven in 
dit beleid hebben mogelijk financiële gevolgen waarvan de meeste op dit moment nog niet ingeschat kunnen 
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worden omdat het beleid nog niet is vastgesteld. De benodigde middelen zullen/kunnen in een volgend P&C-
document verwerkt worden. Het beleid over de vrijkomende bedrijfsgebouwen in combinatie met de aanwen-
ding van de reserve verbetering kwaliteit buitengebied zorgen ook voor inkomsten. 
 
 

III. Wat mag het kosten? 

 
In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten en de eventuele mutaties in de reserves 
weergegeven.  
 

 
(- = nadeel en + = voordeel) 
 
De verschillen door de jaren heen op het onderdeel bestaand beleid worden voornamelijk veroorzaakt door de 
doorwerking van de geactualiseerde opzetten van de grondexploitaties en de daarbij behorende mutaties voor 
voorziening tekorten, onderhanden werken en winstuitnames. In 2017 zijn er daarnaast eenmalige kosten 
geraamd voor de sanering van de gronden t.p.v. het praktijkhuis. Vanaf 2017 houden we tevens rekening met 
de lasten en baten voor de huisvesting van vergunninghouders. In meerjarig perspectief bezien houden we 
rekening met een terugloop van de legesopbrengsten. Vanaf 2019 wordt rekening gehouden met hogere 
doorbelastingen van de kosten van SK/VTH als gevolg van gewijzigde kostentoerekening. 
 
In de raadsvergadering van 14 december 2017 is besloten om de kosten van de aangelegde kunstgrasvelden 
van vv Bladella met bijhorende voorzieningen over te brengen naar de balansrubricering materiële vaste acti-
va (onderdeel grond-, weg- en waterbouwkundige werken). Na deze balanscorrectie bedraagt de boekwaarde 
van het ontwikkelingsgebied Egyptische Poort per ultimo 2015 € 832.000,-. Omdat u aangegeven heeft dat 
deze historische kosten geen onderdeel meer mogen uitmaken van het transformatieproces van de grondex-
ploitatie Egyptische Poort werden deze in de perspectiefnota 2018 afgewaardeerd. De bestuurlijke intentie 
speelde hierin een belangrijke rol. 
 
Met ingang van 2017 worden de kosten van overhead niet meer verdisconteerd in de tarieven van de produc-
tieafdelingen. De kosten van overhead worden voortaan op één overzicht gepresenteerd (zie § 3.0.1 over-
head en ondersteuning organisatie). De doorbelasting van rentelasten geschiedt vanaf 2017, op basis van de 
gewijzigde BBV-voorschriften, tegen het gemiddelde rente-omslagpercentage in plaats van een vaste verre-
kenrente. Dit leidt tot lagere lasten vanaf 2017. Het verloop ná 2017 wordt ook veroorzaakt door lagere lasten 
als gevolg van vrijval kapitaallasten. 
 
  

Bedragen

(bedragen x € 1.000,-) 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Lasten

bestaand beleid n -3.464 n -3.625 n -4.472 n -2.727 n -2.464 n -1.896

raadsprogramma 2018-2022 n -pm n -pm n -pm n -pm n -pm

meerjarenprogramma 2018-2022   n -121 n -127 n -126 n -126

Totaal lasten n -3.464 n -3.625 n -4.593 n -2.854 n -2.590 n -2.022

Baten       

bestaand beleid v 3.597 v 2.154 v 3.659 v 1.795 v 2.046 v 1.240

raadsprogramma 2014-2018 v pm v pm v pm v pm v pm

meerjarenprogramma 2017-2021       

Totaal baten v 3.597 v 2.154 v 3.659 v 1.795 v 2.046 v 1.240

Geraamd saldo van baten en lasten v 133 n -1.471 n -934 n -1.059 n -544 n -782

beoogde storting in reserves       

beoogde onttrekking aan reserves       

Gerealiseerd/geraamd resultaat v 133 n -1.471 n -934 n -1.059 n -544 n -782

Begroting BegrotingRekening Meerjarenraming
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4. Paragrafen  
 
In de paragrafen worden onderwerpen die versnipperd in de begroting staan bij elkaar in beeld gebracht. Het 
gaat met name om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten, die grote financiële gevolgen kunnen heb-
ben voor het realiseren van de (hoofd)taakvelden. Zij geven een horizontale dwarsdoorsnede van de begro-
ting. De paragrafen zijn bedoeld om extra informatie te geven voor de beoordeling van de financiële positie op 
de korte en lange(re) termijn.  
 
 
 
 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

 
De doelstelling van de paragraaf weerstandsvermogen is een zodanig inzicht te verschaffen dat op een ver-
antwoorde wijze de hoogte van het vrij aanwendbare vermogen kan worden bepaald. Het weerstandsver-
mogen is het vermogen om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde de taken te kun-
nen voortzetten. Anders gezegd: beschikt de gemeente over het vermogen om financiële tegenvallers op te 
vangen zonder dat het beleid hoeft te worden aangepast 
 
4.1.1 Beleid voor risicomanagement 
Uw raad heeft in de vergadering van 27 april 2006 de nota weerstandsvermogen en risicomanagement vast-
gesteld en in de vergadering van 22 maart 2012 de nota reserves en voorzieningen 2012. Deze nota’s en de 
paragraaf weerstandsvermogen hebben nauw verband met elkaar. In deze nota’s zijn vooral de beleidslijnen 
en de totale positie aan de orde gesteld. In de paragraaf weerstandsvermogen worden met name de financi-
ele risico’s en het weerstandsvermogen geactualiseerd op basis van de laatste inzichten. Op deze wijze krijgt 
uw raad periodiek goed inzicht in de omvang en de mogelijkheden om financiële risico’s op te vangen.  
 
De doelstellingen van risicomanagement luiden als volgt: 
1.  Inzicht krijgen in de risico’s die we lopen. Op basis van dit inzicht kunnen risico’s eventueel worden afge-

dekt. 
2.  Er voor zorgen dat het optreden van risico’s zo weinig mogelijk effect heeft op de uitvoering van het be-

staande beleid. 
3.  Verder stimuleren van het risicobewustzijn (van medewerkers) in de organisatie en het treffen van maatre-

gelen ter voorkoming of beperking van risico’s. 
4. De ratio weerstandsvermogen c.q. algemene reserve wordt uitgedrukt als de verhouding tussen de alge-

mene reserve en het gemiddelde van de geïnventariseerde risico’s. De gewenste omvang van het weer-
standsvermogen wordt bepaald op klasse C (voldoende)

 3
. 

 
4.1.2 Risicoprofiel 
In de op 22 maart 2012 vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2012 is het eigenstandig risicoprofiel als 
normatief kader voor de omvang van de algemene reserve bepaald op de gemiddelde omvang van de geïn-
ventariseerde risico’s.  
 
4.1.3 Weerstandsvermogen 
Indien een redelijke inschatting van het gewenste weerstandsvermogen kan worden gegeven, kan hieruit een 
indicatie voor de gezondheid en flexibiliteit van de gemeentelijke financiën op de korte én langere termijn wor-
den gegeven.  
 
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de relatie gelegd tussen de gemiddelde om-
vang van de financieel gekwantificeerde risico’s en de daarbij gewenste omvang van de algemene reserve 
enerzijds en de omvang van de algemene reserve anderzijds. 
  

                                                      
3
  Afgestemd op de door het Nederlands Adviesbureau voor Risico management (NAR) gehanteerde waarderingen. 
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De relatie tussen beide wordt in onderstaande figuur weergegeven. 
 

 
 
Het beschikbare weerstandsvermogen is tenminste even groot als de omvang van het bepaalde risicoprofiel. 
De gewenste omvang van het weerstandsvermogen moet zich tenminste op klasse C (voldoende) begeven. 
 
4.1.4 Risico-inventarisatie 
Om een juist beeld van de financiële positie van de gemeente te verkrijgen, is het noodzakelijk dat het ook 
helder is met welke risico’s de gemeente nog kan worden geconfronteerd. Het gaat hierbij om mogelijke uit-
gaven c.q. inkomsten waarvan de hoogte op voorhand niet kan worden vastgesteld. Voor zover risico’s wel 
financieel vertaald kunnen worden, zullen daarvoor bedragen van het eigen vermogen moeten worden afge-
zonderd. Waar mogelijk zijn voor potentiële risico’s al voorzieningen getroffen. Deze blijven hier dan ook ver-
der onvermeld. 
 
Primair moeten risico’s uiteraard zoveel mogelijk worden beperkt of worden voorkomen door zorgvuldigheid 
van procedures. Het is van belang om periodiek een zo breed mogelijke analyse van de risico's te maken, die 
de financiële zelfstandigheid van de gemeente in gevaar kunnen brengen. Onder risico wordt in dit verband 
verstaan ‘een niet door de gemeente te beïnvloeden gebeurtenis, onvoorspelbaar en onafwendbaar indien 
deze zich voordoet, met veelal financiële of materiële gevolgen die niet specifiek af te dekken zijn’.  
 
De financiële risico’s worden per beleidsveld nader toegelicht. Voor elk risico is een inschatting gemaakt van 
de kans dat de aangegeven gebeurtenis zou kunnen optreden. Hierbij worden drie categorieën onderschei-
den, namelijk ‘laag’, ‘midden’ en ‘hoog’. Gesproken wordt van een ‘laag’ risicoprofiel indien de kans gemiddeld 
voor 25% zou kunnen optreden. Een ‘midden’ risicoprofiel beweegt zich op 50% en een ‘hoog’ risicoprofiel op 
gemiddeld 75%. Anders gezegd, een kwalificatie met ‘hoog’ impliceert dat het al bijna noodzakelijk is om voor 
dat risico een voorziening te treffen. Vervolgens is een financiële indicatie opgenomen van de omvang van het 
risico door de kans te vermenigvuldigen met het gemiddelde effect en is aangegeven of het risico van inciden-
tele dan wel structurele aard is. 
 
Taakveld: Bestuur en ondersteuning  
 
- (1) Wachtgelden wethouders  
Het is mogelijk dat een wethouder wegens een politiek conflict of in verband met verkiezingen uit het college 
stapt met recht op wachtgeld. Bij vertrek van één wethouder kan het risico bepaald worden op ca € 60.000,- 
per jaar gedurende ca 3 jaren. In voorkomende gevallen wordt hiervoor een voorziening gevormd voor de 
totale verplichting jegens de voormalige wethouder. 
 
- (2) Verbonden partijen i.c. gemeenschappelijke regelingen 
De veronderstelling, dat het uitoefenen van taken door gemeenten gezamenlijk in een regio voor de gemeen-
ten (en haar inwoners) financiële voordelen oplevert, kan niet in alle gevallen als een juiste worden onder-
kend. De bestuurlijke invloed van een individuele gemeente op het beleid van een eenmaal ingesteld lichaam 
is veelal beperkt. Aan dit gegeven is het bezwaar verbonden, dat samenwerkingsverbanden door het vormen 
van reserves e.d. een eigen financieel beleid gaan voeren; dus in feite een stukje financieel beleid van de 
aangesloten gemeenten overnemen.  
De deelnemende gemeenten blijven echter wel zelf verantwoordelijk voor alle schulden en verplichtingen van 
de gemeenschappelijke regeling of andere verbonden partijen.  
 
In zijn algemeenheid moet opgemerkt worden dat er op het gebied van verbonden partijen weinig risicomana-
gement is toe te passen, omdat ze buiten de directe invloedsfeer van de gemeente vallen. Door beleid op te 
stellen ten aanzien van het maken van bestuurlijke en financiële prestatie-afspraken met verbonden partijen 
kunnen genoemde risico’s beheersbaar worden gemaakt.  
 

A. gemiddeld gekwantificeerde risico's 

B. noodzakelijke omvang algemene reserve C. gerealiseerde omvang algemene reserve

D. ratio weerstandsvermogen = C : B = tenminste voldoende
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- (3) Inschatting hoogte algemene uitkering 
De omvang van het gemeentefonds wordt beïnvloed door de hoogte van de rijksuitgaven en de in het ge-
meentefonds opgenomen maatstaven. Dit zijn factoren waarop de gemeente geen invloed heeft. De gevolgen 
zijn feitelijk niet in te schatten, maar kunnen substantieel zijn. Daarnaast zijn de maatstaven aan de hand 
waarvan de algemene uitkering wordt berekend telkens aan verandering onderhevig.  
 
Bij het opstellen van de begroting moeten zowel de totale omvang van het gemeentefonds als het aandeel 
van de eigen gemeente daarin worden ingeschat. Bepaalde maatstaven kunnen niet door de gemeente zelf 
worden beïnvloed en (dus) ook niet goed worden ingeschat (bijv. regionaal klantenpotentieel). De hoogte van 
de algemene uitkering uit het gemeentefonds is daarom met grote risico’s omgeven. Hierbij worden de risico-
bedragen die zich mogelijk kunnen afspelen bepaald tussen een bandbreedte van 0,5% en 1,5% van de jaar-
lijks te ontvangen algemene uitkering (inclusief sociaal domein). Het risico wordt ingeschat op een bandbreed-
te van € 145.000,- tot € 436.000,-. 
 
- (4) Personeelsvoorzieningen 
In het geval van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid moet de gemeente als werkgever maximaal twee jaar het 
salaris aan de betrokken werknemer doorbetalen. Wanneer zich een geval van ziekte voordoet, waarvoor 
vervanging nodig is, kost dit de gemeente extra geld. Daarnaast geldt dat er binnen onze organisatie ook een 
behoorlijke mate van kwetsbaarheid is ten aanzien van specifieke kennis, omdat deze ingevuld worden door 
zgn. “éénmensfuncties”. Het financieel risico wordt ingeschat op een bandbreedte van € 25.000,- tot € 
75.000,-. 
 
Door de gemeenteraad noodzakelijk en wenselijk geachte activiteiten (maar ook de reguliere werkzaamhe-
den) moeten veelal (mede) worden gerealiseerd via inzet van de ambtelijke medewerkers in onze steeds 
‘krapper’ wordende organisatie. Om alles tijdig te realiseren moet er evenwicht zijn tussen de te leveren pres-
taties en de beschikbare menskracht. Het is de taak van ons college om samen met het management dit 
evenwicht te zoeken en te handhaven. Waar dat niet mogelijk is zullen keuzes onvermijdelijk zijn. 
 
- (5) Risico’s op eigendommen 
De gemeente Bladel wordt ook steeds meer geconfronteerd met toenemende vernielingen aan de gemeente-
lijke eigendommen. Daar de dader(s) vaak niet meer te achterhalen zijn kunnen de kosten van herstel niet in 
alle gevallen verhaald worden. Op basis van uitgevoerde risico-analyses uit het verleden wordt dit incidenteel 
risico ingeschat op een bandbreedte van € 15.000 tot € 25.000,-. 
 
- (6) Informatiebeveiliging 
Zowel bij het gebruik van gegevens binnen de gemeente, als bij de uitwisseling van informatie, moet de ge-
meente rekeninghouden met beveiligings- en privacyaspecten. In Kempenverband wordt in 2018 een risico-
analyse uitgevoerd op het gebied van informatiebeveiliging, waarna er een vernieuwd informatiebeveiligings-
beleid en een informatiebeveiligingsplan worden opgesteld. Dit plan bevat maatregelen met als doel de risi-
co’s zoveel als mogelijk in te perken. 
 
Naast deze maatregelen is de gemeente Bladel druk bezig om de actiepunten die voortkomen uit de AVG uit 
te voeren. AVG staat voor Algemene verordening gegevensbescherming, de Europese wetgeving rondom 
privacy en bescherming van persoonsgegevens. Bij een overtreding van de AVG kan de Autoriteit Persoons-
gegevens (AP) een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro. De meldplicht bij datalekken blijft onder de 
AVG nagenoeg hetzelfde. Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van 
persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie.  
 
De gemeente moet verantwoording afleggen aan het ministerie over de informatieveiligheid. Hiervoor wordt 
ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) gebruikt. Door het invullen van deze zelfaudit wordt 
duidelijk aan welke normen de gemeente nog moet werken. Deze worden ook meegenomen in het informa-
tiebeveiligingsplan en de lijst met maatregelen.  
 
Beveiligingsincidenten hebben voor gemeenten het risico op imagoschade en financiële schade. Voor de 
financiële schade wordt een bedrag van € 30.000,- als risico opgenomen.  
 
Taakveld: Verkeer en vervoer 
 
- (7) Gladheidbestrijding 
De gladheidbestrijding is middels een contract ondergebracht bij een aannemer voor de duur van vijf jaren en 
eindigt per 30 september 2021. Gladheidbestrijding is een apart werkveld en het voorspellen van de duur en 
hevigheid van een winterperiode is erg moeilijk. Tijdens extreme situaties, bijvoorbeeld bij (hevige) sneeuwval 
in combinatie met strenge vorst, moet dan ook intensiever worden geschoven en gestrooid. Derhalve zijn 
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naast een maandelijkse vergoeding ook eenheidsprijzen in het contract opgenomen met betrekking tot het 
schuiven en strooien van vooraf bepaalde routes. Bij de beschikbare gestelde middelen wordt uitgegaan van 
normale winterse omstandigheden, wat per winterseizoen neer komt op 27 maal de vooraf bepaalde routes 
schuiven en strooien. Zodra sprake is van extreme situaties kunnen de meerkosten oplopen doordat vaker 
dan gemiddeld wordt gestrooid. Rekening houdend met extremere situaties, waarbij een toename van 35% 
extra werkzaamheden met betrekking tot gladheidbestrijding aannemelijk wordt geacht, is er sprake van een 
risico van ca. € 25.000,- aan extra kosten. 
 
- (8) Gepland groot onderhoud (GGO) wegen 
Op 28 mei 2015 heeft het college het Wegenbeheerplan 2015-2019 vastgesteld. Het Wegenbeheerplan is 
opgesteld ter onderbouwing van de in het meerjarenprogramma opgenomen investeringen in het kader van 
wegbeheer op basis van het kwaliteitsniveau sober (6-). Daaruit blijkt dat de investeringsbehoefte voor Ge-
pland Groot Onderhoud (GGO) in genoemde periode niet aansluit op de beschikbare ruimte. Met het huidige 
investeringsvolume is het dus niet mogelijk alle gewenste werken uit te voeren. Hierbij merken wij nadrukkelijk 
op dat er ondanks deze lagere beschikbare ruimte geen achterstallig onderhoud optreedt. Aanbestedings-
voordelen kunnen dat nadeel echter weer opvangen. Ook het oppakken van grootschalige integrale projecten 
binnen GGO waarbij diverse disciplines worden betrokken zorgt ervoor dat er geen achterstallig onderhoud 
optreed.  
Door het jaarlijks risico gestuurd inspecteren van de wegen (o.b.v. de CROW richtlijn) wordt het risico op het 
gebied van veiligheid, bereikbaarheid en het voorkomen van kapitaalvernietiging geminimaliseerd. Het inves-
teringsvolume wordt bepaald binnen een bandbreedte van ca € 0,- tot € 500.000,-. Het structurele risico kan 
dan op basis van een afschrijftermijn van 25 jaar bepaald worden op een bandbreedte van € 0,- tot 43.000,-. 
 
- (9) Overdracht beheerkosten wegen t.p.v. KBP 
Het beheer en onderhoud van fase 2 zal eerst aan het einde van de exploitatieperiode (ca 2024) naar de ge-
meente overgedragen worden. Op basis van een indicatieve inschatting dient t.z.t. rekening gehouden te wor-
den met ca € 79.000,- extra onderhoudskosten aan wegen, fietspaden, openbare verlichting, e.d.  
 
Taakveld: Sport, cultuur en recreatie 
 
- (10) Overdracht beheerkosten groen t.p.v. KBP 
Het beheer en onderhoud van fase 2 zal eerst aan het einde van de exploitatieperiode (ca 2024) naar de ge-
meente overgedragen worden. Op basis van een indicatieve inschatting dient t.z.t. rekening gehouden te wor-
den met ca € 45.000,- extra onderhoudskosten aan het openbaar groen. 
 
- (11) Natuurplagen 
Door ‘natuurplagen’ (processierupsen, kevers, rattenplagen, iep- en kastanje ziektes e.d.) zullen er in voor-
komende gevallen extra onderhoudswerkzaamheden verricht moeten worden aan het openbaar groen, sport-
velden en de bossen. Op basis van eerdere onderhoudswerkzaamheden wordt dit incidenteel risico bepaald 
binnen een bandbreedte van ca € 15.000,- tot € 20.000,-. Voorts wordt voor de overige calamiteiten en claims 
een incidenteel risico bepaald binnen een bandbreedte van ca € 10.000,- tot € 15.000,-. 
 
Taakveld: Sociaal domein 
 
- (12) Wet maatschappelijke ondersteuning 
Met invoering van de nieuwe Wmo op 1 januari 2015 zijn (voorheen) rijkstaken overgeheveld naar gemeen-
ten. Dit ging gepaard met bezuinigingen (ten opzichte het oorspronkelijke budget). Hierdoor hebben gemeen-
ten, waaronder Bladel, fors ingezet op transformatie van de overgehevelde taken. Door een groter beroep te 
doen op voorliggende voorzieningen, de eigen mogelijkheden van burgers maar ook het anders inrichten van 
-voorheen- dure professionele ondersteuning slagen wij er, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van 
dienstverlening vooralsnog in om de Wmo uit te voeren binnen het budgettaire kader van overgehevelde 
rijksmiddelen. Het is de vraag of dat in 2019 ook nog gaat lukken. 
We zien in de Wmo namelijk steeds meer  de gevolgen van de vermaatschappelijking van de zorg, waardoor 
mensen met een ondersteuningsvraag - langer - thuis blijven wonen. De toename van met name ouderen met 
een intensieve (Wmo-)ondersteuningsvraag en mensen met een psychiatrische problematiek vormt dat een 
steeds groter, financieel, risico.  Ouderen moeten, bij gebrek aan goede woonzorg-alternatieven voor het tra-
ditionele verzorgingshuis, steeds langer en met een intensieve(re) zorgvraag thuis blijven wonen. Dat leidt niet 
alleen tot problemen in de (ver)zorg(ing) maar ook de eenzaamheidsproblematiek neemt toe. Met voorliggen-
de, collectieve, Wmo-voorzieningen in onze Bladelse kernen proberen we daar samen met lokale vrijwilligers 
en zorgorganisaties een antwoord op te geven.  
Tenslotte wordt de toegang tot Wmo-maatwerkvoorzieningen met de afschaffing van de CAK-bijdrage per 1 
januari 2019, onder gelijktijdige invoering van een inkomensonafhankelijk vast abonnementstarief, laagdrem-
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peliger maar dat kan voor de gemeente wel een financieel risico opleveren door een toename van het aantal 
Wmo-gerechtigden en minder inkomsten uit CAK-bijdragen.  
 
- (13) Uitvoering Jeugdwet (decentralisatie jeugdzorg) 
Jeugdhulp, gedecentraliseerd in 2015, is een relatief nieuw beleidsterrein voor gemeenten. Vanaf 2015 bou-
wen we onze ervaringsgegevens op waarop de begroting mede gebaseerd kan worden. Omdat de decentrali-
satie van de jeugdhulptaken gepaard gaat met een transformatie opgave (een eenvoudiger jeugdstelsel en 
betere aansluiting bij de eigen kracht en het sociale netwerk van jeugdigen en hun ouders/verzorgers), is het 
de bedoeling dat de kosten verminderen. Dit kan onder andere bewerkstelligd worden door een verschuiving 
van zorg met verblijf, naar zorg zonder verblijf of door zorg te leveren vanuit het CJG+ in plaats van zorg door 
specialistische jeugdhulpaanbieders. In 2017 is een duidelijke stijging in de uitgaven waargenomen waarvoor 
uiteenlopende verklaringen gegeven zijn. Zoals een toename in het aantal cliënten en beschikkingen jeugd-
hulp en de komst van een gezinshuis in onze gemeente. 
Mede door de op 31 december 2017 beëindigde Diagnose Behandeling Combinatie systematiek (bij deze 
producten is het op voorhand niet voorspelbaar welke kosten er gemaakt kunnen worden), wordt er in een 
eerder stadium een beter beeld van de te verwachten uitgaven verkregen.  Het CJG+ anticipeert op de risico’s 
door in te zetten op de beheersbaarheid. Hierover wordt u periodiek geïnformeerd en leggen we u de te ma-
ken keuzes voor.  
 
Taakveld: Volksgezondheid en milieu  
 
- (14) Verwerkingsovereenkomst restafval Attero 
Voor de periode 1-2-1997 t/m 1-2-2017 hebben de 6 Brabantse gewesten (vertegenwoordigd door de Vereni-
ging van Contractanten (VvC), namens de Brabantse gemeenten, een overeenkomst gesloten met Afvalstu-
ring Brabant (nu: Attero) voor de verwerking van huishoudelijk restafval. Daarbij is o.a. afgesproken dat de 
Brabantse gemeenten jaarlijks tenminste 510 kiloton (de volumeplicht) restafval ter verwerking (verbranding) 
aan moeten leveren (volumeplicht). 
Omdat het afvalbeleid steeds meer gericht is op het terugdringen van de hoeveelheid restafval, werd in 2011 
voor het eerst niet meer aan die volumeplicht voldaan. Dat is voor Attero reden geweest om aan de Brabantse 
gewesten een naheffing op te leggen wegens het niet nakomen van de volumeverplichting over de periode 
2011 t/m 2014. In een arbitraal eindvonnis heeft het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) Attero, m.b.t. die 
naheffing, in het ongelijk gesteld. Vervolgens heeft het Gerechtshof Den Bosch het verzoek van Attero tot 
vernietiging van het NAI-vonnis, afgewezen. Daarmee is die kwestie afgedaan. 
Ondertussen heeft Attero een nieuwe naheffing opgelegd voor het niet nakomen van de volumeplicht in 2015. 
Tot veler verrassing heeft het NAI, in een tussenvonnis, nu Attero in het gelijk gesteld. Als Attero ook in het 
eindvonnis in het gelijk wordt gesteld, dan zal de VvC een procedure aanspannen tot vernietiging van dat 
vonnis. 
Inmiddels heeft Attero ook een naheffing opgelegd over de periode 2016 t/m januari 2017 (einde contract). Nu 
al staat vast dat de VvC ook die naheffing voorlegt aan het NAI.  
Mochten de gewesten uiteindelijk aan het kortste eind trekken, dan zullen waarschijnlijk ook de gemeenten 
binnen de gewesten een (deel van die) naheffing moeten betalen. Het risico is sterk afhankelijk van de uit-
komst van de juridische procedures en verschilt zeer van gemeente tot gemeente. We ramen het risico daar-
om vooralsnog op als pm. 
 
- (15) Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht 
Het Algemeen Bestuur (AB) van de ODZOB heeft het ROK Milieutoezicht 2018 in haar vergadering van 29 
juni 2017 vastgesteld als regionaal uitvoeringsbeleid voor het Wabo-milieutoezicht, binnen het verplichte ba-
sistakenpakket van de ODZOB. In overeenstemming met de wens van het AB zal het budget voor het daaruit 
voortvloeiende regionale uitvoeringsprogramma voor 2018 gebaseerd worden op de bestaande budgetten per 
deelnemer; vanaf 2019 zal de aldus vastgestelde toezichtstrategie mogelijk leiden tot financiële consequen-
ties; deze zouden worden verwerkt in de Kadernota en de begroting 2019 van de ODZOB. De vertaling daar-
van moet echter nog plaatsvinden. Wij schatten het risico in binnen een bandbreedte van € 50.000,- tot € 
100.000,-. 
 
Taakveld: Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 
 
- (16) Grondexploitatie 
Voor de risico’s verbonden aan de grondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. De alge-
mene reserve grondexploitatie is gevormd voor de dekking van de risico’s verband houdend met de grondex-
ploitaties. 
 
Op 11 juli 2007 is met een ingezetene en de gemeente een overeenkomst gesloten, waarin – kort samenge-
vat - afspraken zijn gemaakt over het beschikbaar stellen van een kavel op De Beemd, alsmede over de op-
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slag van grond en bouwmaterialen op het perceel De Pan ongenummerd. De nakoming van deze overeen-
komst heeft uiteindelijk geleid tot een juridische procedure, waarbij de gemeente op 24 april 2013 bij de recht-
bank volledig in het gelijk is gesteld. Appellant heeft tegen het vonnis van de rechtbank hoger beroep inge-
steld. Op 26 januari 2016 heeft het Gerechtshof arrest gewezen. Hierbij is de appellant in het gelijk gesteld. 
Het Hof heeft – kort samengevat - bepaald dat de gemeente toerekenbaar tekort is geschoten in nakoming 
van de vaststellingsovereenkomst van 11 juli 2007 en veroordeelt de gemeente tot vergoeding van de gele-
den schade. De schade wordt bepaald in een afzonderlijke procedure waarvoor onafhankelijke deskundigen 
zijn aangewezen. 
 
- (17) Actualisatie winstuitnames grondexploitatie 
De gemeente Bladel neemt tussentijds winst als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan (laag risicopro-
fiel): 
 Als de boekwaarde negatief (dus een positief resultaat) is en hoger is dan alle nog te maken kosten; 
 Als de opbrengsten voor een bepaald gedeelte zijn gerealiseerd; 
 Eventuele winstneming wordt voor 90% meegenomen; 
 Er worden geen verliezen verwacht op de andere deelprojecten of er zijn daarvoor voldoende voorzienin-

gen getroffen. 
 
De vraag naar grond neemt weer toe. De verkopen lijken te versnellen. Dit heeft ook als consequentie dat de 
aanvankelijk geprognosticeerde winstuitnames, gelet op het vastgestelde beleid in de Nota Grondbeleid 2009, 
eerder in de tijd kunnen worden genomen.   
 
Wij hebben nu rekening gehouden met een normale fasering in grond uitgifte en gelijkblijvende grondprijzen, 
beide ingegeven door het aantrekkende economische klimaat en de positieve signalen in de woningbouw. 
Wel moeten we in ogenschouw nemen dat de gemeente vanaf 2016 vennootschapsbelasting (Vpb) moeten 
betalen over de fiscale winsten (zie hierna). Voorts wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. 
 
In de grondexploitaties wordt voor de boekjaren 2018 tot en met 2022 een gemiddelde (commerciële) winst 
verwacht van € 172.000,- per jaar. Het (conjuncturele) risico wordt ingeschat op een bandbreedte van 15% en 
25% van het gemiddelde van de geraamde (commerciële) winstuitname gedurende de planperiode. Het risico 
wordt dan ingeschat op een bandbreedte van € 26.000,- tot € 43.000,-. Dit risico schatten wij als midden in. 
 
- (18) Startersleningen 
De startersleningen worden verleend onder de zekerheidsstelling van de Nationale Hypotheek Garantie 
(NHG). Daarmee is de betaling van rente en aflossing gegarandeerd. Het incidenteel risico is niet zo groot en 
wordt bepaald op pm. Per 1 januari 2017 is de Combinatielening ingevoerd, welke niet onder de borging van 
het NHG valt. De Combinatielening is in het leven geroepen om de starter toch de eerste 3 jaren geen aflos-
sing te laten betalen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) neemt dit terugbetalingsrisico voor haar 
rekening.  
 
- (19) Gemeentegaranties 
De gemeente Bladel heeft in het verleden overeenkomsten afgesloten waarmee het middels een achtervang-
positie garant staat voor de rente- en aflossingsverplichtingen van diverse woningcorporaties ten opzichte van 
kredietverstrekkers. De stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) draagt het direct risico. Het 
risico voor de gemeente Bladel dat hiermee gepaard gaat is te verwaarlozen gezien de zekerheidsstructuur 
van de WSW. 
 
Gemeenten zijn per 1 januari 2011 uit de achtervang voor nieuwe hypotheken met Nationale Hypotheek Ga-
rantie (NHG) getreden. Dat is de uitkomst van een jarenlange discussie tussen de VNG en het Rijk. De finan-
ciële risico’s die gemeenten lopen door de achtervangpositie vindt de VNG onverantwoord.  
 
Concreet betekent dit dat alle gemeenten uittreden voor nieuwe garanties vanaf 2011. De achtervangpositie 
van gemeenten voor bestaande NHG-hypotheken blijft bestaan. Het bestaande vermogen van het Waarborg-
fonds Eigen Woningen (WEW) blijft beschikbaar voor alle NHG-hypotheken van zowel vóór als na de datum 
waarop gemeenten uittreden uit de achtervangpositie. Met de beëindiging van de achtervangpositie van ge-
meenten voor nieuwe NHG-hypotheken zijn de risico’s voor gemeenten verder beperkt. Hoewel wij de kans 
dat de gemeente wordt aangesproken op garantstellingen niet groot achten, houden wij het risicobedrag 
vooralsnog vast op een bandbreedte van € 20.000,- tot € 40.000,- voor de afdekking van risico’s van de be-
staande NHG-hypotheken. 
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Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering 
In onderstaande tabel is een financiële indicatie opgenomen van de omvang van het risico door de kans te 
vermenigvuldigen met het gemiddelde effect en is aangegeven of het risico van incidentele dan wel structure-
le aard is. 
 

 
*) bedragen x € 1.000,-. 
 
De omvang van de geïnventariseerde risico’s beweegt zich tussen een bedrag van € 545.000,- en een bedrag 
van € 1.156.000,- (zie kolom c). Indien alle risico’s zich tegelijk zouden voordoen, gaat het gemiddeld dus om 
een bedrag van € 852.000,-. Maar de kans hierop is niet erg groot. Uitgaande van de gemiddelde omvang en 
de geraamde ‘kansen’ bedraagt het totaal aan de nu geïnventariseerde risico’s een aanzienlijk lager bedrag: 
gemiddeld € 383.000,-, waarvan een deel incidenteel (€ 148.000,-) en een deel structureel (€ 235.000,-).  
Overigens suggereren deze bedragen een nauwkeurigheid die zich absoluut niet voordoet; het is de toevallige 
uitkomst van een kansberekening en niet een met zekerheid te voorspellen uitkomst. 
 
Het meerjarig geprognosticeerde verloop van de algemene reserve in relatie tot het risicoprofiel en de geïn-
ventariseerde risico’s, rekening houdende met de geraamde mutaties na de 7

e
 wijziging van de begroting 

2018 (inclusief meicirculaire), kan als volgt weergegeven worden: 
 

nr. omschrijving geraamde gemiddeld kans x effect kans x effect

omvang * effect incidenteel structureel 

(bedragen x € 1.000,- 25% 50% 75% (c : 2) (d,e of f x g) (d,e of f x g)

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)

1 Wachtgelden wethouders 60-180 x 120 45

2 Verbonden partijen pm x pm pm

3 Inschatting algemene uitkering 145-436 x 291 87

4 Personeelsvoorzieningen 25-75 x 50 37

5 Risico’s eigendommen 15-25 x 20 15

6 Informatiebeveiliging 30-30 x 30 8

7 Gladheidbestrijding 25-25 x 25 11

8 Gepland groot onderhoud wegen 0-43 x 22 11

9 Beheerkosten wegen KBP 79-79 x 79 47

10 Beheerkosten groen KBP 45-45 x 45 34

11 Natuurplagen 25-35 x 30 15

12 Wet maatschappelijke 

ondersteuning

pm x

13 Decentralisatie jeugdzorg pm x

14 Afvalverwijdering Attero pm x

15 ROK Milieutoezicht 50-100 x 75 56

16 Grondexploitatie 0-0 x

17 Actualisatie winstuitnames grond-

exploitatie

26-43 x 35 9

18 Startersleningen pm x pm pm

19 Gemeentegaranties 20-40 x 30 8

545

1.156

852

148 235

Bovengrens risico’s

Totaal gemiddelde risico’s

Totaal na kansberekening

kans

Ondergrens risico’s
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Ten aanzien van de geraamde stand van de algemene reserve willen wij -met nadruk- vermelden dat het 
vooralsnog geprognosticeerde resultaten betreft. Met name de vertraging van de verkoop van gemeentelijke 
bouwgrond kan, als gevolg van de economische terugval, de winstpotentie van de grondexploitatie (en dus de 
winstuitnames ten gunste van de algemene reserve) nadelig beïnvloeden. Daadwerkelijke bestedingsvoorstel-
len moeten steeds beoordeeld worden aan de hand van werkelijk gerealiseerde resultaten. In de vastgestelde 
nota weerstandsvermogen en risicomanagement is bepaald dat bestedingsvoorstellen ten laste van de alge-
mene reserve slechts zijn aan te bevelen, wanneer er middelen resteren boven de omvang van de risicopro-
fielen. 
 
4.1.5. Financiële kengetallen 
In het streven naar meer transparantie, verbetering van het inzicht in de financiële positie en voor vergelijking 
met andere gemeenten worden zowel in de begroting als jaarrekening een set van financiële kengetallen op-
genomen. Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begro-
ting of de balans. De kengetallen zijn het uitgangspunt voor de beoordeling van de financiële positie van de 
gemeente Bladel.  
 
Om een beeld te geven hoe de financiële positie van gemeenten zich ontwikkelt, zijn door VNG de kengetal-
len onderverdeeld naar 3 risico categorieën (zie onderstaand tabel). In het algemeen is categorie A minder 
risicovol dan categorie B en B weer minder risicovol dan C. Dit is ook het geval bij grondexploitatie maar in 
geval van een hoge netto schuldquote kan een hoge grondexploitatie juist een mogelijkheid bieden om een 
hoge netto schuldquote te verlagen. Bij de belastingcapaciteit worden de belastingen per gemeente vergele-
ken met het landelijk gemiddelde. Kleiner dan 100% betekent dat de gemeente nog beneden het landelijk 
gemiddelde zit.  
 

 
 
In onderstaand overzicht worden kengetallen uit het BBV meerjarig opgenomen. 
 
De kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte onze gemeente beschikt om structurele 
en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven inzicht in de financiële weerbaar- en wend-
baarheid en vormen een basis voor de beoordeling hoe solide de begroting is en in hoeverre financiële tegen-
vallers kunnen worden opgevangen. De kengetallen hebben we tevens voorzien van streefwaarden.  
 

(bedragen x € 1.000,-) begroting 

2018

begroting 

2019

begroting 

2020

begroting 

2021

begroting 

2022

a. ijzeren voorraad 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

b. noodzakelijke omvang (voldoende) 193 193 193 193 193

c.  totaal noodzakelijke omvang 1.193 1.193 1.193 1.193 1.193

d. geïnventariseerde risico's 383 383 383 383 383

e. stand algemene reserve begin van het jaar 6.661 4.169 4.498 4.995 6.229

f. stand algemene reserve eind van het jaar 4.169 4.498 4.995 6.229 7.740

g. ratio algemene reserve eind van het jaar f / c 3,49 3,77 4,19 5,22 6,49

h. betekenis uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend

Kengetallen: landelijke risico profielen categorie categorie

A C 

1A. netto schuldquote < 90% > 130%

1B. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen < 90% > 130%

2. solvabiliteitsrisico > 50% < 20%

3. grondexploitatie < 20% > 35%

4. structurele exploitatieruimte > 0% < 0%

5. belastingcapaciteit < 95% > 105%

van 20% t/m 50%

van 20% t/m 35%

0%

van 95% t/m 105%

categorie

B

van 95% t/m 130%

van 90% t/m 130%
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Om de kengetallen te kunnen duiden is per kengetal een omschrijving opgenomen. 
 
1A. Netto schuldquote 
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen 
middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de 
exploitatie. 
 
1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen, wordt de netto schuldquote zowel in- als ex-
clusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Op 
die manier wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit betekent 
voor de schuldenlast. De wijze waarop de netto schuldquote gecorrigeerd voor de doorgeleende gelden wordt 
berekend is gelijk aan de netto schuldquote, met dien verstande dat bij de financiële activa ook alle verstrekte 
leningen worden opgenomen.  
 
In onderstaande grafieken worden de kengetallen weergegeven: 

 
 
De stijging van 2018 en volgende jaren ten opzichte van 2017 wordt veroorzaakt door de in 2017 aangetrok-
ken vaste geldlening. Na 2018 daalt het kengetal wegens reguliere aflossingen. 
 
2. De solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te vol-
doen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het 
eigen vermogen van een gemeente bestaat volgens artikel 42 BBV uit de reserves (zowel de algemene reser-
ve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. 
 
3. Kengetal grondexploitatie 
De afgelopen jaren is gebleken dat grondexploitatie (ook voor Bladel) een relatief forse impact kan hebben op 
de financiële positie van een gemeente. De boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze 
waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de 
grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten (exclusief mutaties 
reserve).  
 
Staat de grond tegen een te hoge waarde op de balans en moet die worden afgewaardeerd dan leidt dit tot 
een lager eigen vermogen en dus een lagere solvabiliteitsratio. De accountant beoordeelt ieder jaar of de 
gronden tegen de actuele waarde op de balans zijn opgenomen en of een eventueel gevormde voorziening 
van voldoende omvang is. Wanneer de waarde van de grond laag is, loopt de gemeente relatief weinig risico 
op de exploitatie maar is er relatief weinig waarde om de schuld te kunnen verlagen uit grondverkopen. 

Kengetallen: streef-

waarde Rekening 

2017

Begroting 

2018

Begroting 

2019

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

1A. netto schuldquote < 90% 59% 93% 93% 87% 83% 75%

1B. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte 

leningen

< 90% 58% 95% 86% 86% 79% 72%

2. solvabiliteitsrisico > 30% 30% 30% 30% 30% 31% 33%

3. grondexploitatie < 35% 4% 4% 4% 3% 2% 1%

4. structurele exploitatieruimte >= 0% 6% -1% 0% 0% 1% 2%

5. belastingcapaciteit < 105% 103% 92% 95% 95% 95% 95%

Verloop van de kengetallen

59% 93% 93% 87% 83% 75%
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Om te kunnen beoordelen of de gemeente goed scoort met haar grondexploitaties, moeten ook afzetprogno-
ses en getroffen voorzieningen beoordeeld worden. Om de risico’s van grondexploitaties zoveel mogelijk be-
heersbaar te houden worden, daar waar noodzakelijk, driemaal per jaar de grondexploitatieberekeningen van 
de diverse grondexploitaties bijgesteld. Eventuele verliezen worden hiermee tijdig inzichtelijk gemaakt waar-
door passende maatregelen kunnen worden getroffen. Onze accountant beoordeelt deze vanuit zijn verant-
woordelijkheid. 
 
In onderstaande grafieken worden de kengetallen van de solvabiliteit en van de grondexploitatie weergege-
ven: 

 
 
4. Structurele exploitatieruimte 
Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt 
tussen structurele en incidentele lasten. Bij incidentele baten en lasten gaat het om eenmalige zaken die zich 
gedurende maximaal drie jaar voordoen. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de struc-
turele lasten is meer flexibel dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. 
 
Op basis van deze gegevens kan het saldo van de structurele baten en structurele lasten worden berekend. 
Daarbij wordt het saldo opgeteld van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves.  
 
5. Belastingcapaciteit: Woonlasten meerpersoonshuishouden 
De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen, wordt vaak gerelateerd aan de totale 
woonlasten. Het COELO publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlas-
ten worden verstaan de onroerende zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing voor een woning met 
gemiddelde WOZ-waarde in de gemeente. De belastingcapaciteit van gemeenten wordt daarom berekend 
door de totale woonlasten van een meerpersoonshuishouden (van 4 personen) in jaar t te vergelijken met het 
landelijk gemiddelde in jaar t-1 en uit te drukken in een percentage.  
De belastingcapaciteit geeft inzicht hoe de belastingdruk zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemid-
delde. Het geeft weer wat de ruimte is om belastingen te verhogen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. 
Het is de bevoegdheid van uw raad met welke omvang de belastingen worden verhoogd. 
 
In onderstaande grafieken worden de kengetallen van de structurele exploitatieruimte en van de belastingca-
paciteit weergegeven: 

 
 
4.1.6 Conclusie houdbare financiële positie 
In onze optiek spreken we over houdbaar als de gemeente in het geval van ‘slecht weer’ nog voldoende vrij 
beschikbare middelen heeft om de klappen op te kunnen vangen. Dit betekent dat de gemeente voldoende 
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flexibel moet zijn en dus niet teveel verplichtingen (financieel, juridisch en bestuurlijk) moet hebben die meer-
jarig (langer dan vijf jaar) vastliggen. Deze verplichtingen zijn bijvoorbeeld onze schuldverplichtingen (rente en 
aflossing van opgenomen geldleningen), kapitaallasten, apparaatslasten en beheer- en onderhoudslasten. 
De gemeente moet wendbaar zijn om snel te kunnen reageren. Enerzijds organisatorisch wendbaar om goed 
in te kunnen spelen op uitbreiding of inkrimping van het takenpakket. Anderzijds financieel wendbaar door de 
begroting op orde te hebben en een financiële buffer aan te houden. Flexibiliteit en weerbaarheid zijn in dit 
verband belangrijke termen en vormen de pijlers voor het spelregelkader. 
 
Voor de beoordeling van de financiële positie is het belangrijk dat zowel naar de (geprognosticeerde) balans 
als naar de exploitatie wordt gekeken. De kengetallen netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio en grondexploitatie hebben betrekking op de (geprognosticeer-
de) balans. De kengetallen structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit brengen tot uitdrukking of onze 
gemeente over voldoende structurele baten beschikt en welke mogelijkheid de gemeente heeft om de structu-
rele baten op korte termijn te vergroten. 
 
Op basis van de uitkomsten van bovenstaande kengetallen is de financiële positie van de gemeente Bladel in 
2019, weerbaar en voldoende robuust. Er zijn voldoende buffers (zowel structureel als incidenteel) voorhan-
den om de risico´s, als deze zich voordoen, en andere onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen. Daar-
naast worden de incidentele lasten volledig gedekt door de incidentele baten, zodat de begroting 2019 in ma-
terieel opzicht meer dan sluitend is.  
 
Normaal ligt de netto schuldquote van een gemeente tussen 0% en 90%. Als de netto schuldquote tussen 
95% en 130% ligt, is de gemeenteschuld hoog. Hij moet dan niet verder stijgen. Als de netto schuldquote 
boven de 130% uitkomt, dan bevindt de gemeente zich in de gevarenzone. De maten 90% en 130% zijn gro-
ve vuistregels. Voor een genuanceerder beeld van de schuldpositie moet ook worden gekeken naar de voor-
raad bouwgronden en de uitgeleende gelden.  
 
De schuld van de gemeente is het afgelopen jaar toegenomen, als gevolg van een aangetrokken financiering 
(voor beoogde) investeringsbeslissingen. De netto schuldquote neemt meerjarig af door aflossingen op de 
aangetrokken financieringen. Nieuwe en aanvullende inhoudelijke keuzes op de investeringsplanning zullen 
van invloed zijn op de schuldpositie. 
 
De verstrekte leningen (financiële activa art 36 lid b, c van het BBV) betreffen de verstrekte startersleningen 
en de aandelen van de BNG en Brabant Water. De gemeente Bladel heeft geen leningen voor derden aange-
trokken. Bij de schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen behoeven deze leningen daarom niet ge-
elimineerd te worden. Onze schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen is 86%. Wij zitten daarmee 
nog niet in de hoge zone.  
 
Gemeenten met veel grond hebben meer schulden en dus een hogere schuldquote. Dit geldt overigens niet 
voor gemeente Bladel. Wij hebben beperkte grondposities voor woningbouw. Voor die gronden hebben we 
schulden gemaakt. De rente over deze schuld drukt, behoudens eventueel strategische grond verwervingen, 
niet direct op de begroting, maar dient te worden opgevangen binnen de grondexploitaties. Met de opbreng-
sten uit de verkoop van de grond, dient zowel de rente als de aflossing van de schuld te worden betaald.  
 
Het risicoprofiel van de gemeente ten aanzien van grondexploitaties is vrij beperkt. Dit vertaald zich in een 
laag kengetal grondexploitatie. Het kengetal grondexploitatie neemt meerjarig verder af. Dit wordt veroorzaakt 
door de voortschrijdende realisatie van de grondexploitaties (met name door verwachte grondverkopen). 
 
De solvabiliteitsratio van 30% begeeft zich op het gemiddelde van Nederland en is ook meer dan voldoende 
om onze risico’s op te kunnen vangen. Doorkijk naar de toekomst laat daarnaast zien dat de solvabiliteitsratio 
zeer waarschijnlijk zal gaan verbeteren. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de geraamde 
winstuitnames van de grondexploitaties en door de positieve begrotingsresultaten. De structurele exploitatie 
ruimte van 0,35% in 2019 (2,20% in 2022) geeft aan dat onze structurele baten allemaal vast liggen in structu-
rele lasten.  
 
Overall kunnen we concluderen dat op basis van de kengetallen 2019 in relatie met een verwachte stijging 
van ons weerstandsratio naar 6,49 in 2022 de financiële positie voldoende is. Ook de belastingcapaciteit ligt 
onder het landelijk gemiddelde.  
 
Ten slotte merken wij op dat de stuurbaarheid op de kengetallen betrekkelijk is. De financiële kengetallen 
hebben vooralsnog een indicatieve waarde. 
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   4.2  Lokale heffingen  

 

 
De lokale heffingen zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Ze raken de burgers, bedrijven 
en instellingen direct in hun portemonnee. Gemeentelijke heffingen staan dan ook sterk in de politieke be-
langstelling. De formele vaststelling van de tarieven voor 2019 vindt plaats door het vaststellen van de belas-
ting- en tarievenverordeningen door uw raad. 
 
Deze paragraaf bevat een overzicht van de voorgestelde wijzigingen van de gemeentelijke heffingen die van 
invloed zijn op de begroting 2019. 
 
4.2.1 Algemene uitgangspunten 
Gemeentelijke heffingen kunnen worden onderscheiden in ongebonden heffingen en heffingen die gebonden 
zijn aan bepaalde leveringen en diensten van de gemeente. Ongebonden heffingen (belastingen) behoren tot 
de algemene dekkingsmiddelen van de gemeente. Dit betekent dat de opbrengsten van deze belastingen niet 
voor een specifiek en wettelijk bepaald doel maar voor alle gemeentelijke taken en voorzieningen mogen wor-
den ingezet. In Bladel zijn dit onroerende zaakbelastingen (OZB) en toeristenbelasting.  
Voor de gebonden heffingen is er wel sprake van een directe relatie tussen de heffing en de gemeentelijke 
taak. Onze dienstverlening dient kostendekkend te zijn. Dat vraagt om een scherpe en transparante kosten-
toerekening. Het profijtbeginsel, ofwel het principe waarbij de gebruiker betaalt, is hierbij richtinggevend. Het 
streven is 100% kostendekkendheid (bij gebonden heffingen mogen de geraamde opbrengsten niet hoger zijn 
dan de geraamde kosten van de gemeente voor de uitoefening van de taak). In onze gemeente gaat het om 
afvalstoffenheffing, rioolheffingen en leges. Ook de Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting beschouwen 
we als een gebonden heffing, omdat de opgelegde belastingen één-op-één doorbetaald worden aan de on-
dernemers (OVB) en de vertegenwoordiging van de eigenaren. 
 
Het gemeentelijke beleid is de laatste jaren gericht op de doelstelling dat de burgers/bedrijven in de gemeente 
Bladel niet zwaarder worden belast dan voor de gemeentelijke financiële huishouding noodzakelijk is. Con-
form dit uitgangspunt worden de tarieven 2019 verhoogd met de jaarlijkse (nagecalculeerde) trendmatige 
prijsstijging. Voor 2019 leidt dat tot een (nagecalculeerd) inflatiepercentage van 1,40%. Het beleid met betrek-
king tot lokale heffingen is vastgelegd in (beleids)nota’s en verordeningen. 
 
4.2.2 Ongebonden heffingen 
De gemeente Bladel kent de onroerende zaakbelastingen en de toeristenbelasting als heffingen die aan de 
algemene middelen worden toegevoegd.  
 
- Onroerende zaakbelastingen (taakvelden 0.61 en 0.62) 
Het beleid bij de onroerende zaakbelastingen (OZB) is erop gericht om alle belastbare feiten op basis van de 
ingestelde verordening in de heffingen te betrekken met als doel het verkrijgen van algemene dekkingsmidde-
len. De percentages voor de onroerende zaakbelastingen worden vastgesteld aan de hand van het totaal aan 
waarden van de objecten die in deze belasting worden betrokken. 
 
De OZB worden geheven op binnen de gemeente gelegen onroerende zaken. Het betreft een directe belas-
ting die is uitgesplitst in: 
 een gebruikersbelasting van niet-woningen van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroe-

rende zaak al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt; 
 een eigenarenbelasting van zowel niet-woningen als van woningen van degene die bij het begin van het 

kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. 
 
Jaarlijks worden - op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) - alle onroerende zaken ge-
waardeerd. De maatstaf voor de aanslagen OZB voor het belastingjaar 2019 is de waarde in het economisch 
verkeer op peildatum 1 januari 2018. De Wet WOZ schrijft namelijk voor dat de gemeente een waarde vast-
stelt zoals die gold op 1 januari van één jaar eerder. Hiermee volgt de WOZ-waarde jaarlijks de marktontwik-
kelingen. Wij hebben, op basis van informatie die de Waarderingskamer (wettelijke toezichthouder op de uit-
voering van de Wet WOZ) heeft verzameld, rekening gehouden met een gemiddelde waardeontwikkeling van 
4,0% voor woningen. Voor de niet-woningen is de marktontwikkeling 1,0% 
 
De nieuwe vastgestelde WOZ-waarden met als waardepeildatum 1 januari 2018 zijn bepalend voor het belas-
tingjaar 2019. De verwachte opbrengst OZB wordt als percentage van de totale WOZ-waarde van alle onroe-
rende zaken in Bladel uitgedrukt. Dit percentage is, afhankelijk van eigenaar/gebruiker niet-woning en eige-



74 

naar woning, bepalend voor de hoogte van elke individuele aanslag OZB. De tarieven worden met een (nage-
calculeerd) inflatiepercentage van 1,40% verhoogd.  
 
Eigenaar woning (taakveld 0.61) 
In 2018 was het tarief voor woningen 0,0952% van de waarde. De eigenarenaanslag OZB voor een woning 
met een waarde van € 300.000,- bedroeg dus € 285,-. Met een waardeontwikkeling van 4,0% wordt de nieu-
we waarde ca. € 312.000,-, Rekening houdend met de waardestijging en het inflatiepercentage komt het tarief 
voor 2019 uit 0,0928%. Dit vermenigvuldigd met de nieuwe waarde van € 312.000,- leidt tot een OZB aanslag 
van € 289,-. Dit is een stijging van ca. 1,4%. 
 
Eigenaar niet-woning (taakveld 0.62) 
In 2018 was het tarief voor eigenaren van niet-woningen 0,1587% van de waarde. De eigenarenaanslag OZB 
voor een niet-woning met een waarde van € 300.000,- bedroeg daarmee € 476,-. Gezien de marktontwikke-
ling van niet-woningen zullen de WOZ-waardes voor 2019 met 1,0% stijgen. Rekening houdend met de waar-
destijging en het inflatiepercentage komt het tarief voor 2019 uit op 0,1593%. Dit vermenigvuldigd met de 
nieuwe waarde van € 303.000,- leidt tot een OZB aanslag van € 482,-. Dit is een stijging van ca. 1,26%. 
 
Gebruik niet-woning (taakveld 0.62) 
In 2018 was het tarief voor gebruikers van niet-woningen 0,1425% van de waarde. De gebruikersaanslag 
OZB voor een niet-woning met een waarde van € 300.000,- bedroeg € 427,-. Gezien de marktontwikkeling 
van niet-woningen zullen de WOZ-waardes voor 2019 met 1,0% stijgen. Rekening houdend met de waarde-
daling en het inflatiepercentage komt het tarief voor 2019 uit 0,1431%. Dit vermenigvuldigd met de nieuwe 
waarde van € 303.000,- leidt tot een OZB aanslag van € 433,-. Dit is een stijging van ca. 1,4%. 
 
De afwijkende stijgingspercentages bij het tarief voor de eigenaren woningen en gebruikers van niet-woningen 
zijn het gevolg van afrondingen in zowel de WOZ-waarde als in het te betalen bedrag aan OZB. 
 
Voor de onroerende zaakbelasting is voor 2019 een opbrengst geraamd van € 4.114.000,-. De te verwachten 
meeropbrengst uit ver- en nieuwbouw en de tariefsaanpassing zijn hierin begrepen. 
 

 
 
- Toeristenbelasting (taakveld 3.4) 
Het beleid bij de toeristenbelasting is erop gericht exploitanten van recreatieve ondernemingen om alle be-
lastbare feiten op basis van de ingestelde verordening in de heffingen te betrekken met als doel het verkrijgen 
van algemene dekkingsmiddelen.  
 
Via de exploitanten van recreatieve ondernemingen wordt een toeristenbelasting geheven van personen die 
in de gemeente Bladel verblijven maar niet zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie. Het gaat 
dan om overnachtingen in hotels, pensions, campings en vakantiebungalows. De toeristenbelasting kan wor-
den gezien als een bijdrage in de kosten van de (algemene) voorzieningen die de gemeente treft. De op-
brengst van de toeristenbelasting 2019 is geraamd op basis van een verwacht aantal bezoekers per jaar.  
 
In het coalitie akkoord is vastgelegd dat de tarieven voor de toeristenbelasting worden afgestemd op het lan-
delijk gemiddelde (COELO)tarief, met differentiatie tussen vaste en mobiele onderkomens. Op basis hiervan 
hebben wij het gemiddelde landelijke stijgingspercentage over een periode van 5 jaar bij gemeenten die ook 
een toeristenbelasting heffen gebruikt als vast percentage voor het bepalen van de hoogte van de tarieven 
voor de toeristenbelasting voor de belastingjaren 2019 tot en met 2022. Dit leidt tot een gemiddelde stijging 
van 3,24% per jaar. 
 
Dit zijn de vastgestelde tarieven toeristenbelasting voor de komende 4 jaar: 
 

Onroerende-zaakbelasting taakveld Werkelijk 

2017

Begroot 2018 Begroot 2019

Eigenaar woningen 0.61 2.206.000 2.247.000 2.336.000

Eigenaar niet-woningen 0.62 909.000 977.000 1.038.000

Gebruiker niet-woningen 0.62 701.000 743.000 740.000

Totaal onroerende zaakbelastingen 3.816.000 3.967.000 4.114.000
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Uitgaande van een gemiddeld aantal overnachtingen in vaste vakantieonderkomens en overnachtingen in 
mobiele onderkomens worden op  basis van deze voorgestelde tarieven extra opbrengsten toeristenbelasting 
gegenereerd. 
 
Voor de toeristenbelasting worden in Bladel sinds 2018 vaste tarieven gehanteerd voor jaar- en seizoenplaat-
sen. De tarieven voor 2019 zien er als volgt uit: 
 

Jaarplaats € 253,00 

Seizoenplaats € 168,00 

voorseizoenarrangement €   98,00 

verlengde voorseizoenarrangement € 131,00 

naseizoenarrangement €   43,00 

winterarrangement €   47,00 

maandarrangement €   35,00 

 
Op basis van het verhogen van de tarieven en de te verwachten aantallen overnachtingen wordt de opbrengst 
geraamd op € 1.103.000,-. 
 

 
 
4.2.3 Gebonden heffingen 
Onder de gebonden heffingen worden die vergoedingen begrepen waarvoor de gemeente een individuele 
dienst wordt geleverd. Zo worden leges geheven bij de afgifte van een paspoort, rijbewijs of een omgevings-
vergunning. Daarnaast zijn personen/bedrijven een recht verschuldigd voor diensten die de gemeente aan 
hen levert, zoals een aansluiting op de riolering, het verwerken van huisafval e.d.  
 
Voor heffingen waarbij kosten worden verhaald, geldt dat de gemeente er geen winst op mag maken en al-
leen de daadwerkelijke kosten in rekening mag brengen. Dit betekent dat in een tabel wordt aangegeven wat 
de omvang van de lasten is, gespecificeerd per taakveld waar de kosten zijn opgenomen, met daartegenover 
welke baten uit de heffing worden verwacht. De kostendekkendheid is vervolgens het percentage van de ge-
raamde lasten ten opzichte van de geraamde baten. 
 
Ook moet in deze paragraaf worden uitgelegd welke beleidsuitgangspunten aan die berekeningen ten grond-
slag liggen en hoe deze uitgangspunten worden gebruikt om de hoogte van de heffing te bepalen. Voor het 
berekenen van de kostendekkende tarieven houden we overigens wel rekening met de feitelijke rente, de 
overhead en de compensabele btw. 
 
Toerekening overhead aan tarieven 
Alle kosten, die direct toegerekend kunnen worden aan heffingen en leges, komen ten laste van deze pro-
ducten. Voor indirecte kosten, ook wel overhead genoemd, is dit niet mogelijk. Deze indirecte kosten bestaan 
onder andere uit kosten voor ICT, huisvesting, inkoop, financiën e.d.. Deze kosten begroten we volgens de 
verslagleggingsvoorschriften (BBV) centraal in taakveld 0.4 ‘Overhead en ondersteuning organisatie’. Voor 
het berekenen van tarieven brengen we overigens wel een deel van de indirecte kosten ten laste van de tarie-
ven. Dit doen we met een opslag van de overhead als percentage op de directe loonkosten. 
 
De grondslagen voor de toerekening van overhead zijn in de Financiële verordening 2017 vastgelegd. De 
toerekening van overhead aan de heffingen geschiedt op basis van een opslag met een vast percentage. Het 
percentage wordt vastgesteld met de formule: 

Tarief

2018 2019 2020 2021 2022

1,46 1,51 1,56 1,61 1,66 

1,36 1,41 1,46 1,51 1,56 

Vaste onderkomens

Mobiele onderkomens

Voorgestelde tarieven

Toeristenbelasting taakveld Werkelijk 

2017

Begroot 2018 Begroot 2019

Toeristenbelasting 3.4 1.034.000 1.066.000 1.103.000

Toeristenbelasting afwikkeling vorige jaren 3.4 10.000

Totaal toeristenbelasting 1.044.000 1.066.000 1.103.000
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(totale kosten overhead  / omvang totale personeelslasten inclusief totale kosten overhead) x 100%. Het is 
een eenvoudige methode om de overhead toe te rekenen aan de doorbelaste loonkosten. 
 
Op basis van de cijfers uit de begroting 2018 betekent dit als volgt: (€ 5.376.000 / € 8.014.000) x 100% = 67% 
(afgerond). Concreet betekent dit dat we bij het opstellen van de tarieven voor elke euro direct toegerekende 
loonkosten op het hoofdtaakveld we er 67 cent overhead erbij opnemen. Met deze opslag benaderen we dan 
de integrale kostprijs.  
 
BTW wordt meegerekend in tarieven 
De btw speelt bij de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de leges een speciale rol omdat wij in de kosten, die 
we via die heffingen verhalen, ook de te betalen btw mogen meerekenen. Die betaalde btw is weliswaar ver-
haalbaar via het BTW-compensatiefonds, maar omdat dat fonds wordt gevoed vanuit het gemeentefonds 
(uitname), is dat feitelijk een ‘sigaar uit eigen doos’. Ter compensatie daarvan loopt de btw dus mee in de 
kosten, die via de betreffende heffingen worden verhaald. Daardoor is in de begroting de raming van de baten 
ook hoger dan de raming van de corresponderende lasten. 
 
- Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting (taakveld 3.3.) 
Voor een toekomstbestendig koopcentrum in Bladel is behoefte aan een structurele samenwerking tussen 
publieke en private partijen, op basis van gelijkwaardigheid en met een gezamenlijke inzet van middelen. 
Zowel de ondernemers (OVB) als de vertegenwoordiging van de eigenaren hebben uitgesproken gebruik te 
willen maken van het instrument van de Bedrijven Investeringszone (BIZ) om te komen tot structurele finan-
ciering. Een BIZ belasting maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrek-
kelijke bedrijfsomgeving door het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of een ander 
publiek belang in de openbare ruimte van het BIZ-gebied.  
 
De navolgende opbrengsten en lasten worden geraamd: 
 

 
 
- Rioolheffing (taakveld 7.2) 
De aanleg en beheer van riolering is een gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in de Wet Milieube-
heer (Wm). Op grond van artikel 4.22 van de Wm is de gemeente verplicht een Gemeentelijk RioleringsPlan 
GRP (een beleidsmatig en strategisch plan voor de aanleg en het beheer van de gemeentelijke riolering) op te 
stellen. In 2015 is er een nieuw Gemeentelijk RioleringsPlan voor de jaren 2015-2020 door de raad vastge-
steld. De beleidskeuzes zijn uitgewerkt in het GRP 2015-2020 met het bijbehorende maatregelprogramma en 
financiering. 
Bij de rioolheffing is het beleid gericht op het in stand houden van het gemeentelijk rioleringsstelsel. Uitslui-
tend die percelen worden in de heffing betrokken die zijn aangesloten op het gemeentelijk rioleringsstelsel. De 
doelstelling is een doelmatig beleid en beheer van een goed gebruik van de riolering om daarmee de volksge-
zondheid te beschermen, de kwaliteit van de leefomgeving op peil te houden en de bodem, het grond- en 
oppervlaktewater te beschermen.  
 
Verwachte kosten 
De gemeente is wettelijk verplicht om haar zorgplichten voor afval-, hemel- en grondwater na te komen. In 
totaal verwachten we het komende jaar € 2.101.000,- aan netto kosten te maken om deze zorgplichten na te 
komen. Om deze kosten transparant te maken splitsen wij eerst uit op welke taakvelden wij deze kosten zul-
len maken. Vervolgens gaan wij in op de herkomst van de middelen voor het financieren van deze taken. 
 
Verdeling kosten 
Uit onderstaand overzicht blijkt dat veruit het grootste deel van de gemeentelijke netto kosten komen van het 
taakveld riolering (€ 1.890.000,-). De netto kosten zitten vooral in daadwerkelijk nakomen van onze gemeen-
telijke watertaken op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast houden we rekening 
met de kwijtschelding van een deel van deze heffing. Voor het taakveld inkomensregelingen begroten we 
hiervoor € 17.000,-. Daarnaast begroten wij € 49.000,- voor het taakveld overhead. Dit zijn kosten die wij ma-
ken door de sturing en ondersteuning van medewerkers in brede zin. Deze kosten zijn gebaseerd op de hier-
voor genoemde systematiek. Tot slot wordt de compensabele BTW verdisconteerd in de tarieven. Deze be-
draagt € 145.000,-. 

Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting taakveld Werkelijk 

2017

Begroot 2018 Begroot 2019

Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) belasting 3.3 76.000 75.000 75.000

Doorbetaling Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) 3.3 -76.000 -75.000 -75.000

Totaal BIZ 0 0 0

(- = nadeel en + = voordeel)
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We mogen op grond van artikel 228a van de gemeentewet een rioolheffing invoeren. Deze mag maximaal 
kostendekkend zijn. In onze gemeente is de rioolheffing volledig kostendekkend. De benodigde inkomsten 
worden omgeslagen naar inwoners en bedrijven via een rioolheffingstarief. Ten aanzien van de huishoudens 
is met ingang van 2018 gekozen de heffingsmethodiek te differentiëren, waarbij: 
 woningen een vastrecht betalen op basis van de gezinssamenstelling, en gedifferentieerd wordt naar één, 

twee, drie, vier, vijf en meerpersoonshuishoudens;  
 agrarische objecten, dan wel combinaties van woningen met agrarische gedeelten die in hoofdzaak als 

niet-woning dienen te worden aangemerkt, een vastrecht betalen;  
 niet-woningen op basis van een staffeling van het verbruik betalen, waarbij de staffeling begint met een 

verbruik tussen 0 en 50 m³. 
 
Op basis van het waterverbruik van niet-woningen heeft er een nieuwe indeling plaatsgevonden en is de staf-
feling verder uitgebreid voor 2018 om zo te komen tot een meer rechtvaardige verdeling van de kosten.  
 
Voor de rioolheffing is voor 2019 een opbrengst geraamd van € 2.128.000,-. Voor de berekening van de tarie-
ven verwijzen wij u naar het raadsvoorstel “belasting- en tarievenmaatregelen 2019”. 
 

 
 
*  De extra inkomsten en uitgaven 2017 worden voornamelijk veroorzaakt door de herstel- en verhaalkosten 

als gevolg van de brand bij Koster Keunen in oktober 2016. Het voordelig saldo ad € 27.000,- wordt verre-
kend met de voorziening egalisatie riolering. 

 
- Afvalstoffenheffing (taakveld 7.3) 
We mogen op grond van artikel 15.33 van de Wet milieubeheer voor de inzameling van het afval van huis-
houdens een afvalstoffenheffing invoeren. Deze mag maximaal kostendekkend zijn. In onze gemeente is de 
afvalstoffenheffing volledig kostendekkend. 
Het beleid van de afvalstoffenheffing is gericht op het ophalen, verwerken en afvoeren van huishoudelijk afval, 
waarbij getracht wordt om door middel van gescheiden inzameling en gerichte voorlichting de afvalstroom 
zoveel mogelijk te beperken. 
 
Verwachte kosten 
De gemeente heeft een wettelijk inzamelingplicht voor het afval van huishoudens. In totaal verwacht de ge-
meente het komende jaar € 1.312.000,- aan netto kosten te maken. Om deze kosten transparant te maken, 
splitsen wij eerst uit op welke taakvelden deze kosten gemaakt zullen worden. Vervolgens gaan wij in op de 
herkomst van de middelen voor het financieren van deze taken. 
 
Verdeling kosten 
Uit onderstaande overzicht blijkt dat veruit het grootste deel van de gemeentelijke kosten komt van het taak-
veld afval (€ 1.705.000,-). De kosten zitten vooral in het daadwerkelijk inzamelen en verwerken van het huis-
houdelijke afval. Ook het scheiden van afval en het recyclen ervan valt hieronder. Er wordt geen bedrijfsafval 
ingezameld. Daarnaast ontvangen we middelen voor tariefzakken (Netersel), poorttarieven milieustraat, bij-
drage Reusel-De Mierden (milieustraat), inzameling oud papier, kleding en glas, alsmede vergoeding voor 
PMD en zwerfafval (ca € 856.000,-). We houden ook rekening met de kwijtschelding van een deel van deze 
heffing. Voor het taakveld inkomensregelingen begroten we hiervoor € 14.000,-. Daarnaast begroten wij € 
64.000,- voor het taakveld overhead. Dit zijn kosten die wij maken door de sturing en ondersteuning van me-
dewerkers in brede zin. Deze kosten zijn gebaseerd op de hiervoor genoemde systematiek. Tot slot wordt de 

Kostendekkendheid van de rioolheffing taakveld Werkelijk 

2017

Begroot 2018 Begroot 2019

Kosten taakveld riolering 7.2 -1.943.000 -1.833.000 -1.914.000

Inkomsten taakveld riolering (exclusief heffingen) * 7.2 116.000 24.000 24.000

Kosten taakveld inkomensregelingen 6.3 -14.000 -17.000 -17.000

Netto kosten taakveld riolering -1.841.000 -1.826.000 -1.907.000

Toe te rekenen kosten:

Overhead (inclusief rente omslag) 0.4 -50.000 -49.000 -49.000

BTW -129.000 -133.000 -145.000

Egalisatie taakveld riolering 7.2 -422.000 -125.000 -27.000

Totale kosten taakveld riolering -2.442.000 -2.133.000 -2.128.000

Opbrengst heffingen 7.2 2.443.000 2.132.000 2.128.000

Dekkingspercentage 100% 100% 100%

(- = nadeel en + = voordeel)
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compensabele BTW verdisconteerd in de tarieven. Deze bedraagt € 333.000,-. Naar verwachting zal er € 
52.000,- worden uitgegeven aan taken die onder het taakveld verkeer en wegen vallen. Zo draagt het 
schoonmaken en het schoonhouden van de wegen bij aan een afvalvrije openbare ruimte. 
De gemeente Bladel heeft gekozen voor een diftarsysteem op basis van volume/frequentie, met als uitgangs-
punt "de vervuiler betaalt". In het verlengde daarvan heeft uw gemeenteraad bepaald dat de afvalstoffenhef-
fing 100% kostendekkend moet zijn. Die heffing bestaat uit een vastrecht en een variabel recht. Het vastrecht 
wordt bij elke huisaansluiting in rekening gebracht, terwijl het variabel recht afhankelijk is van het volume van 
de minicontainers voor rest- of gftafval en het aantal keren dat die containers ter lediging worden aangebo-
den. 
Daarmee kan elk huishouden zelf invloed uitoefenen op de uiteindelijke hoogte van de afvalstoffenheffing. 
Voor de afvalstoffenheffing is voor 2018 een opbrengst geraamd van € 1.293.000,-. Voor de berekening van 
de tarieven verwijzen wij u naar het raadsvoorstel “belasting- en tarievenmaatregelen 2019”. 
 

 
 
Het nadelig saldo ad € 19.000,- wordt verrekend met de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing. 
 
- Leges (taakvelden 0.2 en 8.3) 
In artikel 229 b eerste lid van de gemeentewet is bepaald dat de legestarieven zodanig vastgesteld moeten 
worden dat de geraamde baten van de rechten niet uitgaan boven de geraamde lasten. De legesverordening 
is verdeeld in 3 titels, te weten: 
Titel I  Algemene dienstverlening: denk hierbij met name aan paspoorten, rijbewijzen, burgerlijke stand, 

naturalisatie e.d. 
Titel II  Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning: denk hierbij met name 

aan de omgevingsvergunning 
Titel III  Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn: De naamgeving van deze titel is wellicht 

wat verwarrend, maar hieronder vallen de evenementenvergunning, vergunning in kader Drank- en 
Horecawet en gebruiksvergunningen. 

 
De hoogte van de gemeentelijke leges burgerzaken kan voor de meeste producten door de gemeente zelf 
worden bepaald. Voor een aantal producten / diensten heeft het Rijk een maximum vastgesteld. Dit zijn voor-
namelijk producten die in feite door het Rijk worden geleverd maar via de gemeente, waar men woonachtig is, 
kunnen worden aangevraagd. Voorbeelden hiervan zijn onder andere reisdocumenten, verklaringen omtrent 
het gedrag, naturalisaties en documenten ingevolge de Vreemdelingenwetgeving (verblijfs- en vestigingsver-
gunningen). 
 
Aan de kostenonderbouwing worden steeds hogere eisen gesteld. Dit betekent dat het tarief dat voor een 
product wordt gerekend op een inzichtelijke manier samengesteld moet worden uit de kosten en baten zoals 
opgenomen in de (primitieve) begroting en daarnaast uit de beleidsinhoudelijke keuzes die gemaakt worden. 
Kortom: het maakt de afwegingen over de hoogte van tarieven inzichtelijk en het maakt daarmee het besluit-
vormingsproces helder. Niet alleen voor de gemeente zelf maar ook voor de burger.  
 
Op grond van het BBV moet daarom ook de mate van kostendekkendheid van de verschillende leges inzich-
telijk worden gemaakt. We hadden voor de begroting 2018 de mate van de kostendekkendheid van leges 
2018 onderzocht. Het doel van het onderzoek was: 

Kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing taakveld Werkelijk 

2017

Begroot 2018 Begroot 2019

Kosten taakveld afval 7.3 -1.675.000 -1.706.000 -1.705.000

Inkomsten taakveld afval (exclusief heffingen) 7.3 964.000 856.000 856.000

Kosten taakveld verkeer en vervoer 2.1 -52.000 -52.000 -52.000

Kosten taakveld inkomensregelingen 6.3 -14.000 -14.000 -14.000

Netto kosten taakveld -777.000 -916.000 -915.000

Toe te rekenen kosten:

Overhead (inclusief rente omslag) 0.4 -65.000 -66.000 -64.000

BTW -293.000 -333.000 -333.000

Egalisatie taakveld afval 7.3 -161.000 21.000 19.000

Totale kosten taakveld afval -1.296.000 -1.294.000 -1.293.000

Opbrengst heffingen 7.3 1.295.000 1.293.000 1.293.000

Dekkingspercentage 100% 100% 100%

(- = nadeel en + = voordeel)
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 te controleren of de legesverordening aan de wettelijke eisen van maximaal 100% kostendekkendheid 
voldoet; 

 de uitkomsten te kunnen gebruiken ter afdoening van bezwaarschriften en 
 om voor organisatie en bestuur transparant te maken hoe de kostenstructuur voor de verschillende pro-

ducten (cq productgroepen) is opgezet en welke opbrengsten daar tegenover staan.  
 
Door het onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges is de mate van kostendekkendheid per pro-
duct/dienst inzichtelijk gemaakt. Vanuit deze berekeningen zijn ook een aantal nieuwe legestarieven bepaald 
die een betere weerspiegeling zijn van de werkelijke kosten van een legesproduct. Daarbij wordt overigens 
niet naar de kosten van de specifiek geleverde dienst gekeken, maar naar de groep van dezelfde diensten of 
aan elkaar verwante diensten. Op basis van dit onderzoek hebben wij de mate van kostendekkendheid van 
leges 2019 geactualiseerd op basis van de begrote gegevens in 2019.  
De huidige legestarieven geven een juiste afspiegeling van de gemaakte kosten voor een legesproduct.  
 
De interne tijdsbestedingen zijn door de medewerk(st)ers van zowel de gemeente als van VTH aangeleverd 
en zijn als zodanig verwerkt in het ‘legesformat’. Daarnaast hebben we rekening gehouden met direct toere-
kenbare kosten en opslagen voor overhead en btw. Op basis van deze componenten hebben we een totale 
kostenpost berekend. Bij de bepaling van de nieuwe tarieven is ook veelvuldig rekening gehouden met stan-
daardisering van VTH-tarieven (voor deelnemende gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mier-
den). VTH voert voor al deze gemeenten dezelfde werkzaamheden uit, maar moeten vaak verschillende lege-
starieven in rekening brengen voor hetzelfde werk. Het is ons inziens aan een burger moeilijk uit te leggen dat 
hij/zij voor een omgevingsvergunning in bijv. in een buurgemeente meer leges moet betalen dan in Bladel (of 
omgekeerd). 
 
Een aantal hoofdstukken zijn binnen de legesverordening verplaatst naar een andere titel. Dit is wettelijk toe-
gestaan en dit zorgt voor een logischere indeling binnen de verordening. Zo zijn de APV vergunningen uit titel 
1 toegevoegd aan de APV vergunningen in titel 3 en zijn leges rondom archeologie uit titel 1 verplaatst naar 
titel 2, omdat dit nauw samenhangt met bouwactiviteiten.  
 
In zeer kort bestek laat de onderstaand tabel zien dat op basis van de gehanteerde uitgangspunten de tarie-
ven onder titel 1 (algemene dienstverlening) een dekkingspercentage heeft van 101% en titel 2 (Wabo) een 
dekkingspercentage van 103%. De tarieven welke zijn opgenomen onder titel 3 (EDR) laat een dekkingsper-
centage zien van 23%, welke ruimte biedt voor verhoging naar een meer kostendekkend niveau. Dit is uiter-
aard een politieke keuze. Met de ‘overdekking’ van titel 1 en 2 vindt dan kruissubsidiëring plaats ter dekking 
van de onderdekking van titel 3. Het uiteindelijke resultaat is een 100% kostendekking over de gehele leges-
tabel.  
 
Vanwege de vernieuwde voorschriften van het BBV moeten de directe en indirecte (overhead) kosten apart 
worden weergegeven in de overzichten van baten en lasten van de kostendekkende heffingen. Het saldo van 
de totale lasten minus baten -zoals gebruikt voor de tariefberekening- voor 2019 geven wij in de volgende 
tabel weer, eerst per Titel, daarna ook per Titel gespecificeerd (tevens zijn de kostendekkingspercentages uit 
de primitieve begroting 2018 ter uwer oriëntatie toegevoegd):  
 

 

Recapitulatie Titel I, II en III kosten- directe loon- overhead compen- totale baten kosten-

dekking kosten kosten sabele btw lasten dekking

bedragen x € 1.000 2018 2019

Titel I 90% 170 138 91 7 406 409 101%

Titel II 107% 212 415 24 25 676 693 103%

Titel III 17% 4 21 1 26 6 23%

Kostendekking totale tarieventabel 100% 386 574 115 33 1.108 1.108 100%

Titel I Algemene dienstverlening kosten- directe loon- overhead compen- totale baten kosten-

dekking kosten kosten sabele btw lasten dekking

bedragen x € 1.000 2018 2019

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 47% 11 7 18 15 83%

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 108% 124 58 40 2 224 250 112%

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 95% 24 34 24 1 83 91 110%

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen 38% 5 3 8 4 50%

Hoofdstuk 5 Verstrekking uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen o.g.v. Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 68% 9 5 4 18 11 61%

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 vervallen
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De huidige legestarieven 2018 geven een juiste afspiegeling van de gemaakte kosten voor een legesproduct. 
Toch vinden in de legesverordening 2019 relatief veel prijswijzigingen plaats. Dit heeft veelal te maken met de 
standaardisatie van VTH-tarieven.  
 
De geactualiseerde legesopbrengst kan licht naar boven bijgesteld worden. Deze stijging heeft vooral te ma-
ken met de verwachting dat er in 2019 meer omgevingsvergunningen worden verstrekt. Ook is de verwachting 
dat de verstrekkingen van het aantal reisdocumenten en rijbewijzen in 2019 toenemen. Voor beide geldt dat 
zowel voor de uitgaven als de inkomsten gecalculeerd wordt met dezelfde aantallen prestaties. Hierdoor zul-
len de lasten ook met hetzelfde bedrag stijgen.  
 
In het geval dat in het tarief rijksleges zijn verdisconteerd of enkel uit rijksleges bestaan, is het volledige be-
drag aan rijksleges gehanteerd. Daarnaast zijn enkele redactionele wijzigingen doorgevoerd. 
 
Voorts wordt verwezen naar het raadsvoorstel van de belasting- en tarievenmaatregelen 2019 (R18.101).  
 
Verwachte kosten 
De gemeente verricht diensten van uiteenlopende aard, zoals verstrekken van een exemplaar van de begro-
ting of rekening, het voltrekken van een huwelijk, verstrekken van een paspoort of rijbewijs, in behandeling 
nemen van een aanvraag voor een vergunning voor bijvoorbeeld bouw, sloop of horeca en dergelijke. In totaal 
verwachten we in 2019 € 1.108.000,- aan kosten te maken om deze diensten te kunnen verrichten. Om deze 
kosten transparant te maken splitsen wij eerst uit op welke taakvelden wij deze kosten zullen maken. Vervol-
gens gaan wij in op de herkomst van de middelen voor het financieren van deze taken. 
 
Verdeling kosten 
Uit onderstaande tabel blijkt dat veruit het grootste deel van de gemeentelijke kosten komt van het taakvelden 
burgerzaken en wonen en bouwen. Deze taakvelden vormen de kern van de directe lasten van de kostenon-
derbouwing. Hierin zijn ook de kosten van VTH opgenomen. Daarnaast begroten wij vooralsnog € 115.000,- 
voor het taakveld overhead. Dit zijn kosten die wij maken door de sturing en ondersteuning van medewerkers 

Titel I Algemene dienstverlening kosten- directe loon- overhead compen- totale baten kosten-

dekking kosten kosten sabele btw lasten dekking

bedragen x € 1.000 2018 2019

Hoofdstuk 12 Leegstandwet 1 1 1 3

Hoofdstuk 13 Gemeente garantie

Hoofdstuk 14 Marktstandplaats

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 16 Kansspelen 30% 6 6 3 50%

Hoofdstuk 17 Kinderopvang 43% 7 7 8 114%

Hoofdstuk 18 Kabel en leidingen 113% 11 7 1 19 22 116%

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer 83% 6 6 4 2 18 4 22%

Hoofdstuk 20 Diverse 7% 1 1 2 1 50%

Kostendekking Titel I 90% 170 138 91 7 406 409 101%

Titel II Fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning kosten- directe loon- overhead compen- totale baten kosten-

dekking kosten kosten sabele btw lasten dekking

bedragen x € 1.000 2018 2019

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 108% 212 403 16 24 655 684 104%

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning a.g.v. wijziging project 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen 33% 4 3 1 8 2 25%

Hoofdstuk 9 Sloopmelding 

Hoofdstuk 10 Principeverzoeken 56% 8 5 13 7 54%

Kostendekking Titel II 107% 212 415 24 25 676 693 103%

Titel III Europese dienstenrichtlijn kosten- directe loon- overhead compen- totale baten kosten-

dekking kosten kosten sabele btw lasten dekking

bedragen x € 1.000 2018 2019

Hoofdstuk 1 Horeca 17% 1 12 13 4 31%

Hoofdstuk 2 Vergunningen e.d. op basis van de APV 3 9 1 13 2 15%

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Brandbeveiligingsverordening 

Kostendekking Titel III 17% 4 21 1 26 6 23%
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in brede zin. Deze kosten zijn gebaseerd op de hiervoor genoemde systematiek. Tot slot wordt de compensa-
bele BTW verdisconteerd in de tarieven. Deze bedraagt € 33.000,-.  
 

 
 
De werkelijke legesopbrengsten (inclusief rijksleges) waren in 2017 per saldo € 468.000,- hoger dan de toege-
rekende lasten. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door enerzijds hogere opbrengsten bevolkingsleges en 
anderzijds door hogere opbrengsten voor omgevingsvergunningen als gevolg van een aantal grote bouwpro-
jecten. 
 
Voor leges wordt voor 2019 een opbrengst geraamd van € 1.108.000,-. In deze opbrengst zijn ook de rijksle-
ges verdisconteerd. Deze leges dragen we weer af aan het Rijk en zijn daarom ook verdisconteerd onder de 
uitgaven. 
 
Kruissubsidiëring 
Binnen titel 1 is kruissubsidiëring (een verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking 
van een verwacht tekort bij een andere activiteit) toegestaan. Zo mag bijvoorbeeld het tarief voor huwelijksvol-
trekkingen meer dan kostendekkend worden vastgesteld ter compensatie van een niet kostendekkend tarief 
voor paspoorten. Ook binnen titel 2 is kruissubsidiëring toegestaan. Bij de invoering van de omgevingsver-
gunning in 2010 was het weliswaar de wens van de wetgever dat alleen binnen de omgevingsvergunning 
kruissubsidiëring zou worden toegepast en niet met dienstverlening daarbuiten. Maar inmiddels heeft de rech-
ter geoordeeld dat kruissubsidiëring tussen titel 1 en titel 2 niet verboden is. Niet kostendekkende tarieven 
voor de diensten die vallen onder titel 1 mogen dus gecompenseerd worden door meer dan kostendekkende 
tarieven voor de omgevingsvergunning. Op grond van de Europese Dienstenrichtlijn is binnen titel 3 kruissub-
sidiëring niet toegestaan. Voor elk van de tarieven van titel 3 geldt de norm van maximaal 100% kostendek-
king. 
 
4.2.4 Gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 
Voor de meeste inwoners van onze gemeente levert het betalen van de gemeentelijke belastingen en hef-
fingen geen probleem op. Er zijn echter ook personen voor wie de betaling van de gemeentelijke belastingen 
een buitengewone inspanning betekent. Voor hen is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de kwijt-
scheldingsregeling die in de gemeente wordt toegepast.  
De gemeente heeft beperkte beleidsvrijheid, aangezien deze sterk is gekoppeld aan normen die door het Rijk 
worden opgelegd. Dit is een gevolg van de centraal geleide inkomenspolitiek. Bij besluit van 20 december 
2001 heeft uw raad de “kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen” vastgesteld. Deze regeling heeft 
uitsluitend betrekking op de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. 
 
De kwijtschelding van de onroerende zaakbelastingen wordt bepaald door op individuele basis de betalings-
capaciteit te berekenen. Voor de afvalstoffenheffing omvat de kwijtschelding het jaarlijkse vastrecht, alsmede 
de kosten van het ledigen van maximaal 20 containers op jaarbasis. De kwijtschelding voor de rioolheffing 
wordt bepaald op basis van het waterverbruik van maximaal 50 m³ per gezinslid per jaar naar de situatie per 1 
januari van het belastingjaar. Voor de kwijtschelding van gemeentelijke heffingen is voor 2018 een budget van 
€ 31.000,- opgenomen. De dekking van deze kosten geschiedt middels de tarieven van afvalstoffenheffing en 
rioolheffing. 
 
4.2.5 Aanslagoplegging gemeentelijke belastingen 2019 
Jaarlijks worden er ten aanzien van de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffen- en rioolheffing ruim 
36.000 aanslagen opgelegd verdeeld over een viertal kohieren gedurende het jaar. Voor 2019 wordt gekozen 

Kostendekkendheid van de leges taakveld Werkelijk 

2017

Begroot 2018 Begroot 2019

Kosten taakveld burgerzaken 0.2 -437.000 -311.000 -332.000

Kosten taakveld wonen en bouwen 8.3 -491.000 -659.000 -623.000

Kosten taakveld overige belastingen 1.2 -33.000 -4.000 -5.000

Netto kosten taakvelden -961.000 -974.000 -960.000

Toe te rekenen kosten:

Overhead (inclusief rente omslag) 0.4 -256.000 -128.000 -115.000

BTW -5.000 -32.000 -33.000

Totale kosten taakvelden -1.222.000 -1.134.000 -1.108.000

Opbrengst leges (titel I t/m III) 0.2 en 8.3 1.690.000 1.134.000 1.108.000

Dekkingspercentage 138% 100% 100%

(- = nadeel en + = voordeel)
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voor één gecombineerde aanslag gemeentelijke belasting die eind februari 2019 zal worden opgelegd met 
daarop: 
-  de Woz-beschikking -  de aanslag onroerende zaakbelastingen 
-  het vastrecht afvalstoffenheffing -  het vastrecht rioolheffing 
-  biz-belasting voor eigenaren en gebruikers 
 
Door het gecombineerd opleggen van de aanslagen wordt het aanslagbedrag hoger. Het aantal termijnen 
voor het automatisch incasso wordt daarom aangepast naar 10 termijnen. Voor diegene die geen gebruik 
maken van het automatisch incasso blijft het aantal betaaltermijnen 2.   
 
Het samenvoegen van alle aanslagen tot één gecombineerde aanslag zorgt er ook voor dat minder kosten 
voor drukwerk en verzending behoeven te worden gemaakt. 
 
 
 
 
  4.3 Bedrijfsvoering 
 

 
Een gemeentelijke organisatie kent op hoofdlijnen drie functies: dienstverlening aan de burgers (individueel en 
collectief), voorbereiding van beleid voor het bestuur, en ondersteunende diensten om de dienstverlening en 
de beleidsvoorbereiding mogelijk te maken. In deze paragraaf wordt ingegaan op de voornemens/verwach-
tingen op het gebied van de organisatie voor het jaar 2019. Aan de orde komen achtereenvolgens het organi-
satiebeleid, overige bedrijfsvoeringsinformatie en personeelsgegevens ambtelijke organisatie. 
 
4.3.1 Organisatiebeleid  
 
1. Doorontwikkeling organisatie en samenwerking 
Het laatste document met een overkoepelende visie op de organisatie van de gemeente Bladel was het Koe-
pelplan "de moderne Organisatie Bladel. Dit dateert van 2011. Voor een deel is dit na het vertrek van de vori-
ge secretaris voortgezet. Voor een deel is de koers ook gewijzigd en is de tijd en omgeving veranderd. Er is 
een verjonging ingezet en ook in de huisvesting, een belangrijk element in de werkomstandigheden en sfeer, 
ziet u een ontwikkeling. Ook bij de werving en selectie, die in een overspannen arbeidsmarkt creativiteit 
vraagt, zoeken we nieuwe wegen en willen we ons onderscheiden. Sommige maatregelen zijn hier en daar in 
de begroting aangestipt. Deze maatregelen zijn geen ad hoc beslissingen maar onderdelen van een duidelijke 
koers. Deze ligt nog niet vast in een document. Begin 2019 zal er een nieuwe visie op de organisatie verschij-
nen. De ontwikkelingen tot nu toe zult u daarin herkennen. Even belangrijk is dat daarin ook de richting voor 
de toekomstige ontwikkelingen staat.  
 
Een belangrijk aandachtspunt voor de organisatie is de verbinding met de samenwerkingsverbanden. De 
onderwerpen, de hoeveelheid thema's en de organisatievorm, die daarvoor gekozen wordt, beïnvloeden ook 
onze organisatie. Ook de cultuurverschillen tussen de organisaties mogen we niet onderschatten. Deze kun-
nen samenwerking vereenvoudigen maar ook lastiger maken. Het verdient in ieder geval onze aandacht dat 
het zo veel mogelijk een soepel geheel vormt.  
 
2. Personeel & Organisatie (P&O) 
- Algemene ontwikkelingen P&O 
De afdeling P&O van de GRSK verzorgt voor Bladel de salarisadministratie, de vorming en beheer van dos-
siers, het personeels- en organisatiebeleid en de uitvoering daarvan. Onder de algemene ontwikkelingen val-
len de landelijke en de ontwikkelingen bij de afdeling P&O. 
 
CAO 
De looptijd van de huidige CAO is van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Er is sprake van een beleidsarme CAO. 
Er is nog geen duidelijkheid over een nieuwe CAO vanaf 1 januari 2019. Het besluit rondom de Wet Normali-
sering Rechtspositie Ambtenaren (Wnra) wordt verder uitgewerkt. In 2019 zal P&O hier inzet op moeten ple-
gen. Afhankelijk van eventuele overgangsbepalingen kunnen er financiële consequenties ontstaan.  
 
Automatisering 
Op het terrein van beheer moet het E-HRM systeem verder ontwikkeld worden. Centric biedt vanaf 2018 het 
product Motion aan als vervanger. Dit programma is compatible voor smartphones en tablets. Voor de over-
gang naar Motion zal rekening moeten worden gehouden met kosten voor de implementatie.  
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Arbo 
Er worden steeds minder Arboproducten rechtstreeks ingezet vanuit de arbodienst. De keuze om dit los te 
laten geeft meer flexibiliteit en zal naar verwachting goedkoper zijn. Het huidige Arbo contract loopt tot 1 janu-
ari 2020. In 2019 zal inzet vanuit P&O gevraagd worden voor de aanbesteding en implementatie van een 
nieuw contract.  
 
Inhuur (MSP) 
Het inzetten van tijdelijk personeel is regionaal aanbesteed via een MSP constructie. (Managed Service Pro-
vider) Alle inhuur van personeel is gecentraliseerd en verloopt nu via deze MSP. Doel was de administratieve 
lasten te verlichten en risico's (Europese aanbesteding, semi-werkgeverschap) te verkleinen. Bij de aanbe-
steding is ook het aanbieden van tijdelijk personeel onderdeel geworden van de constructie. Medio maart 
2018 heeft de eerste evaluatie plaatsgevonden. Wij hebben ervoor gekozen het MSP voort te zetten. Indien 
mogelijk proberen we zelf de inhuur krachten te zoeken.  
 
- Ontwikkelingen P&O gemeente Bladel 
De medewerkers zijn het kapitaal van de organisatie. Onze inzet is er op gericht de kwaliteit, betrokkenheid 
en het werkplezier zo groot mogelijk te maken. Uit het structureel Medewerkers Onderzoek (2-jaarlijks) blijkt 
dat we het zeker niet slecht doen. Dat is geen reden om achterover te leunen. We blijven ons inzetten om het 
niveau minstens zo te houden en zo mogelijk te verhogen. De onderzoeken leveren daarvoor ook informatie.  
Belangrijke aandachtspunten zijn duurzame inzetbaarheid, werving en selectie en de werkomgeving. 
 
Ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers is een steeds belangrijker thema. Duurzame inzetbaarheid is 
een individuele aangelegenheid, maar de uitkomsten ervan leveren een grote bijdrage aan de prestaties van 
een organisatie. Het vraagt niet perse om nieuw beleid. Het gaat om het slim combineren en wellicht aan-
scherpen van bestaande HR-instrumenten. De nadruk ligt op het realiseren van verandering en beweging. 
Zorgen voor goede, prettige omstandigheden. fysiek, in regels, en cultuur. Met elkaar in gesprek gaan om 
zoveel als mogelijk maatwerk te leveren. Soms ligt de nadruk op vitaliteit, soms op het opleiden van mede-
werkers, levensloopbewust, zoals het succesvolle generatiepact. Het vraagt ook creativiteit en de durf om af 
en toe iets nieuws te proberen. Het totale personeelsbudget is de laatste jaren steeds (ruim) binnen de begro-
ting gebleven. 
De laatste jaren hebben we ook gewerkt aan de huisvesting. Een modern kantoor vraagt om flexibele ruimten 
die voor verschillende werkvormen gebruikt kunnen worden. Hulpmiddelen zoals beeldschermen horen daar 
bij. Het gebouw wordt zo langzaam gemoderniseerd en daarbij wordt ook aandacht besteed aan een prettige 
werkomgeving.  
 
Tot slot de werving en selectie van nieuwe medewerkers. De arbeidsmarkt is de laatste paar jaar snel omge-
slagen van ruim naar krap. Voor sommige vakgebieden is al bijna niemand meer te vinden. Dat betekent dat 
we creatief moeten zijn bij de manier waarop we werven, maar vooral dat we een duidelijke strategie moeten 
hebben hoe toch mensen te krijgen. Wij kiezen ervoor om, als er geen ervaren mensen te vinden zijn die vol-
doen aan onze kwaliteitscriteria, goed opgeleide mensen direct van de opleiding aan te trekken. Het gebrek 
aan ervaring betekent dat we meer aandacht moeten besteden aan begeleiding, en dat de productiviteit niet 
meteen optimaal is. Als het om meerdere personen gaat op een vakgebied zullen we daarom dan tijdelijk de 
formatie wat uitbreiden om dit op te vangen. De tijdelijke meerkosten zijn zeer beperkt omdat nieuwe mede-
werkers zonder ervaring in een lagere schaal starten.  

 
4.3.2. Overige bedrijfsvoeringsinformatie 
- Informatiebeveiliging 
De noodzaak om te komen tot een gemeentebrede informatieveiligheid is actueel en een belangrijk onder-
werp voor lokale overheden. Kempenbreed wordt gewerkt aan een herziening van het informatiebeveiligings-
beleid. Als basis hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeen-
ten en het informatiebeveiligingsbeleid 2014. Hiermee worden kansen en risico’s ten aanzien van informatie-
processen in kaart gebracht en ontstaat er inzicht in de veiligheid van gemeentelijke informatie en kunnen er 
beheersingsmaatregelen worden getroffen om de veiligheid van de informatievoorziening te borgen.  Het in-
formatiebeveiligingsbeleid bestaat uit een strategisch en tactisch deel en bevat de gemeentebrede uitgangs-
punten ten aanzien van de veiligheid van informatie. Daarnaast wordt een informatieveiligheidsanalyse uitge-
voerd waarbij een toetsing plaatsvindt van de verschillen tussen vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid en 
de situatie in de praktijk. Deze analyse is de basis voor het opstellen van een actieplan informatieveiligheid. In 
dit plan worden de verbeteracties met prioritering vermeld.  
Voor de verantwoording over de informatiebeveiliging wordt ENSIA gebruikt (Eenduidige Normatiek Single 
Information Single Audit). Door het uitvoeren van deze audit wordt duidelijk aan welke normen de gemeente 
nog moet werken. De acties die hieruit volgen worden opgenomen in het actieplan.  
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4.3.3 Personeelsgegevens ambtelijke organisatie 
- Personeelsformatie 
Op 1 januari 2019 is de verwachte formatie omvang van de ambtelijke organisatie (excl. raad en college van 
burgemeester & wethouders) circa  69,9 fte. Deze verwachte formatie wordt bezet door 90 personen. De ge-
middelde verwachte leeftijd op 1 januari 2019 is 48,1 jaar. 
 
- Opleidingskosten 
Binnen de gemeente Bladel wordt jaarlijks een bedrag ter grootte van circa 2% van de loonsom in de begro-
ting opgenomen dat o.a. besteed wordt aan opleidingen, cursussen, begeleiding en coaching. In de huidige 
meerjarenraming is hiervoor een bedrag van € 85.000,- opgenomen. Van dit bedrag wordt een gedeelte ge-
spendeerd aan strategische opleidingen en een gedeelte wordt gespendeerd aan opleidingen en/of cursussen 
voor de ontwikkeling van de individuele medewerker. 
 
 
 
 Verbonden partijen (zie § verbonden partijen 
 
 
De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen: 
• BIZOB 
• Samenwerking Kempengemeenten. 
 
 
 
 
  4.4 Financiering 
 

 
Inleiding 
In deze financieringsparagraaf behandelen wij de voornemens voor 2019 op het gebied van het treasurybe-
leid. Wij zullen onder andere ingaan op de stand van de leningenportefeuille, het risicoprofiel, de belangrijkste 
ontwikkelingen en de beleidsvoornemens. 
 
Wettelijk kader 
De uitvoering van de gemeentelijke financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders die gesteld 
zijn in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) en de Regeling Uitzettingen en derivaten decen-
trale overheden (Ruddo). In de Wet fido staat risicobeheersing en transparantie centraal. Risicobeheersing 
richt zich op rente-, krediet- en valutarisico's (de laatste twee risico's zijn voor de gemeente Bladel nauwelijks 
of niet van toepassing). De transparantie komt tot uitdrukking in de voorschriften voor een verplicht financie-
ringsstatuut en een financieringsparagraaf in de begroting en in de jaarrekening. De Ruddo beperkt zich tot 
regelgeving omtrent het uitzetten van gelden. In het financieringsstatuut staan de kaders van het treasurybe-
leid, in de financieringsparagraaf geven we de richting van het beleid aan. 
 
Financieringsbeleid 
Ons financieringsbeleid heeft de volgende doelstellingen: 
 beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de door de raad vastgestelde plannen te kunnen uit-

voeren; 
 beheersen van de risico’s die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals de kasgeldlimiet en de 

renterisiconorm; 
 minimaliseren van de kosten van geldleningen en het bereiken van een voldoende rendement op de uitzet-

tingen; 
 zo lang mogelijk de uitgaven met 'kort (goedkoper) geld' te financieren en pas vaste leningen aan te trek-

ken (consolideren) wanneer dat noodzakelijk is; 
 verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten. 
 
Verwachtingen voor de korte rente 
De korte termijnrente ramen wij op 0,50%. Voor de jaren ná 2019 gaan wij, zoals verwoord bij de financiële 
kaderstelling 2019, uit van stijgende rentepercentages. De verwachting is dat, nu de economie weer gaat 
aantrekken en daarmee ook de inflatie zal toenemen, ná 2019 de rente weer zal stijgen.  
 
Verwachtingen voor de lange rente 
Nu het veel beter gaat met de economie is volgens de verwachting van de Nederlandse grootbanken dat het 
zeer ruime monetaire beleid van de ECB zijn langste tijd heeft gehad. De centrale bank zal de effectenaanko-
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pen gaan terugbrengen, zo is de verwachting. De Nederlandse grootbanken hebben daarom de verwachting 
dat de lange rente zal gaan wijzigen.  
Hoewel de voorspelbaarheid (door ons) van de rente op langere termijn gering is, gaan wij voor het aangaan 
van financiële transacties in principe steeds uit van de navolgende vuistregels: 
 de rente van vaste leningen is door de langere looptijd financieel van groter belang dan de rente van lenin-

gen met een kortere looptijd; 
 bij een verwachte daling van de lange rente verdient het de voorkeur om het aantrekken van vaste langlo-

pende leningen zoveel mogelijk uit te stellen tot de rentedaling is ingetreden; 
 bij een verwachte stijging van de lange rente verdient consolidatie van korte schuld de voorkeur; indien de 

korte schuld beperkt is, kan overwogen worden langlopende leningen met een uitgestelde storting te slui-
ten ter dekking van de toekomstige financieringsbehoefte; 

 bij een te verwachten stabiele renteontwikkeling moet in de actuele financieringsbehoefte worden voorzien 
met de financieringsvormen die absoluut gezien de laagste rente dragen: kasgeld of vaste leningen; 

 de bepaling van de financieringsbehoefte gebeurt in beginsel integraal (totaalfinanciering) waarbij alle kas-
stromen worden betrokken. 

 
Voor eventueel nieuw aan te trekken geldleningen in 2019 gaan wij uit van een rente van 2,00%. De lange 
rentetarieven zullen onder invloed van het economisch herstel op termijn, zoals hiervoor aangegeven, naar 
verwachting licht gaan oplopen. 
 
Risicobeheer 
Het onderdeel risicobeheer is een weergave van het verwachte risicoprofiel van de gemeente Bladel. De risi-
co´s vallen in vijf soorten uiteen: 
- renterisico´s op vlottende schuld; 
- renterisico´s op vaste schuld; 
- liquiditeitsrisico´s; 
- risico’s op verstrekte gemeentegaranties en 
- debiteurenrisico’s. 
 
- Renterisico’s op vlottende schuld (kasgeldlimiet) 
Het renterisico op korte termijn financiering (leningen met een looptijd korter dan één jaar) wordt in beeld ge-
bracht via de kasgeldlimiet. Deze stelt beperkingen aan financiering van uitgaven met korte termijn leningen. 
Op basis van de Wet fido bedraagt de kasgeldlimiet voor 2019 8,5% over de omvang van de begroting. De 
kasgeldlimiet mag maximaal twee achtereenvolgende kwartalen overschrijden. De toezichthouder toetst hier-
op. Het voornemen is om de ruimte binnen de kasgeldlimiet maximaal te benutten, omdat kort geld momen-
teel aanzienlijk goedkoper is dan lang geld. 
 
De toegestane omvang van de kasgeldlimiet voor 2019 tot en met 2022 is in onderstaande tabel weergege-
ven: 
 

 
 
- Renterisico’s op vaste schuld / renterisiconorm 
Het doel van deze norm uit hoofde van de Wet Fido is te voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij 
(aanzienlijk) hogere rentestand grote schokken optreden in de hoogte van de rente die de gemeente moet 
betalen. De norm beperkt de budgettaire risico’s. De jaarlijkse verplichte aflossingen en de renteherzieningen 
mogen niet meer bedragen dan 20% van de totale lasten van de begroting. Deze norm is door het Rijk inge-
steld om een enigszins stabiele rentelast over de jaren te bewerkstelligen.  
 
Dat leidt voor onze gemeente tot het volgende overzicht van de renterisiconorm: 
 

(bedragen x € 1.000,-) 2019 2020 2021 2022

begrotingstotaal 49.073 47.676 47.269 46.675

toegestane kasgeldlmimiet 8,5% 8,5% 8,5% 8,5%

kasgeldlimiet in bedrag 4.171 4.052 4.018 3.967
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Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de renterisiconorm in 2019 niet overschreden gaat worden. Tevens blijkt 
uit de doorrekening van de jaren ná 2019 ook geen overschrijding van de renterisiconorm wordt verwacht. 
Naast de renterisiconorm wordt uiteraard gekeken naar meerjarige financieringsbehoeften. Hierop wordt de 
looptijd van eventuele nieuwe geldleningen afgestemd. 
 
- Liquiditeitsrisico’s 
De liquiditeitsrisico´s betreffen voornamelijk interne liquiditeitsrisico´s. Dit zijn risico´s ten aanzien van mogelij-
ke afwijkingen van de liquiditeitsplanning met reguliere exploitatie, de investeringen, de grondexploitatie en de 
leningen als gevolg waarvan financieringskosten hoger uit kunnen vallen. Het liquiditeitengebruik wordt be-
perkt door de fysieke geldstromen op gemeenteniveau op elkaar af te stemmen. Door een meerjarige liquidi-
teitenplanning op te stellen, ontstaat inzicht in de behoefte aan liquide middelen dan wel in het overschot aan 
liquide middelen. Daarnaast wordt periodiek de liquiditeitenstroom beoordeeld op tekorten en/of overschotten. 
 
- Risico’s op verstrekte gemeentegaranties 
Uw raad heeft vooral in het verleden garanties verstrekt voor leningen die onder meer door lokale woning-
bouwverenigingen, verzorgingstehuizen en dergelijke zijn aangegaan. Tegenwoordig opereren er waarborg-
fondsen voor woningbouw, zorg en dergelijke. Hiermee wordt een rechtstreeks beroep op de gemeente om 
garant te staan voor leningen, aangegaan door deze instanties, steeds kleiner. Bij de woningbouw is de ge-
meente nog steeds verplicht om als ‘achtervang’ garant te staan. De eerste garantstelling vindt plaats door het 
waarborgfonds sociale woningbouw. 
Onze gemeente staat voor het Bladelse deel indirect garant. Voor nieuw afgesloten hypotheken ná 31 de-
cember 2010 staat de gemeente niet meer garant, maar het Rijk alleen. Het risico dat we bij de bestaande 
garantstelling lopen is nog steeds erg gering. Mochten er tussentijds signalen komen dat de risico’s voor Bla-
del significant toenemen dan zullen wij uw raad bijtijds informeren. 
 
- Debiteurenrisico’s 
Dit betreft het risico dat vorderingen op debiteuren niet kunnen worden geïnd en afgeboekt. Ter afdekking van 
mogelijke oninbare vorderingen (belasting)debiteuren is de voorziening dubieuze debiteuren gevormd. Deze 
voorziening bedraagt per 31 december 2019 € 285.000,-. Verder is er nog een voorziening gevormd ter af-
dekking van de risico's met betrekking tot debiteuren sociale zaken/ISD voor een bedrag van € 57.000,-. 
 
Relatiebeheer/kasbeheer 
De gemeente Bladel heeft een rekening-courantverhouding met de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en 
de Rabobank. BNG is de huisbankier van de gemeente, waarmee een financiële dienstverleningsovereen-
komst gesloten is. 
Teneinde de kosten van het geldstromenbeheer te beperken, zullen wij het liquiditeitsgebruik beperken door 
de geldstromen op gemeenteniveau op elkaar en de liquiditeitenplanning af te stemmen. Het betalingsverkeer 
wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door de BNG. Wat het chartale geldverkeer betreft, houdt de 
gemeente de contante middelen in de kassen zo laag mogelijk: het streven is er op gericht dat betalingen 
zoveel mogelijk giraal geschieden en daarnaast wordt in voorkomende gevallen het “pinnen” en “chippen” 
aanbevolen. 
 
Totaalfinanciering 
Binnen de gemeente Bladel wordt in beginsel gewerkt volgens de systematiek van totaalfinanciering. Dit bete-
kent dat niet per investering wordt gekeken of hiervoor geld wordt getrokken, maar dat de behoefte aan lang-
lopende financiering wordt bepaald op basis van de verwachte ontwikkeling van de totale financieringsbehoef-
te. Het gewogen algemene rentepercentage bedraagt 1,913%. Voor het toerekenen van de rentelasten aan 
de grondexploitaties wordt daarnaast rekening gehouden met de verhouding vreemd vormogen / totaal ver-
mogen. Het rentepercentage voor grondexploitaties bedraagt 1,169%. 
 

(bedragen x € 1.000,-) 2019 2020 2021 2022

1. begrotingstotaal 49.073 47.676 47.269 46.675

2. wettelijk vastgesteld percentage 20% 20% 20% 20%

3. renterisiconorm (1 x 2) 9.815 9.535 9.454 9.335

4. renteherziening -617

5. reguliere aflossingen -4.899 -4.026 -3.630 -3.882

6. renterisico (4 + 5) -4.899 -4.026 -4.247 -3.882

ruimte onder renterisiconorm (3 > 6) 4.916 5.509 5.207 5.453

overschrijding renterisiconorm (6 > 3)



87 

Liquiditeitenbeheer / liquiditeitsprognose 
Voor het bepalen van de financieringsbehoefte wordt uitgegaan van een meerjaren financierings- en investe-
ringsprognose. De financieringsbehoefte zal op grond van deze prognose de komende jaren toenemen. Hoe 
snel dit zal gebeuren, hangt af van de voortgang van investeringen en de bouwgrondexploitatie.  
 
Een belangrijk hulpmiddel voor een effectief liquiditeitenbeheer is het opstellen van een betrouwbare progno-
se van de te verwachten inkomsten en uitgaven. Op basis hiervan kan het aanvullen van liquiditeitstekorten 
en het uitzetten van overtollige liquiditeiten meer gericht plaatsvinden en wordt zoveel mogelijk voorkomen dat 
ad hoc maatregelen moeten worden genomen.  
In hoofdstuk 5 hebben we de geprognosticeerde meerjarenbalans opgenomen. Hierin wordt globaal de om-
vang van de liquiditeitsbehoefte bepaald voor het begrotingsjaar met een meerjarige doorkijk, waarbij er van-
zelfsprekend wel vanuit gegaan wordt dat bijvoorbeeld de investeringen ook conform de planning uitgevoerd 
worden.  
 
Deze geprognosticeerde meerjarenbalans heeft hierdoor een "signaalfunctie", waarmee vroegtijdig grotere 
afwijkingen van de liquiditeitsprognoses van de afdelingen kunnen worden onderkend. Deze functie kan bij-
dragen aan het verkrijgen van een beter inzicht in afwijkingen tussen werkelijke en begrote rentelasten als 
gevolg van "volumeverschillen".  
 
Op basis van deze prognose moeten we in 2019 een nieuwe vaste geldlening aantrekken. De ervaring vanuit 
de afgelopen jaren leert echter dat de op begrotingsbasis berekende financieringsbehoefte nogal af kan wij-
ken van de werkelijke behoefte aan financieringsmiddelen in de loop van het begrotingsjaar. Dit heeft vooral 
te maken met het tijdstip van uitvoering van voorgenomen investeringen en grondexploitaties. Als nadere 
detaillering van de meerjarenbalans wordt voorts periodiek door de afdelingen een liquiditeitenplanning opge-
steld. Deze heeft een voortschrijdend karakter van één jaar en draagt bij aan het verkrijgen van een beter 
inzicht in afwijkingen tussen werkelijke en begrote rentelasten als gevolg van "volumeverschillen".  
Op basis hiervan wordt steeds een afweging gemaakt of en zo ja tot welk niveau en op welke termijn vaste 
financieringsmiddelen moeten worden aangetrokken. Om te komen tot een betrouwbare en dynamische liqui-
diteitenplanning is de juiste informatievoorziening vanuit de organisatie van zeer groot belang. De leningen-
portefeuille van de gemeente Bladel heeft het navolgende verloop.  
 

 Bedragen 

Stand per 1 januari 2019 

Aantal leningen  0 

Reguliere aflossingen  1.930 

Vervroegde aflossingen  1.936 

Rente aanpassing  

Stand per 31 december 2019 

36.109.000 

14 

-/-       4.899.000 

0 

                     0 

31.210.000 

 
Deelnemingen 
De gemeente heeft geld vastgelegd in aandelen bij de volgende instanties: 
  aantal waarde dividend   
bedragen x € 1,- aandelen   

NV Bank voor Nederlandse Gemeenten  62.790 156.975 169.000 

Brabant Water NV 17.706 1.771 0 

 
Schatkistbankieren 
Met ingang van 2014 is met het oog op het terugdringen van het EMU-saldo Schatkistbankieren (SKB) voor 
decentrale overheden verplicht gesteld; hierbij moeten decentrale overheden hun overtollige middelen aan-
houden in de Schatkist bij het ministerie van Financiën. Bedragen boven de € 368.000,-  

4
 worden automati-

sche afgeroomd naar de bankrekening van het ministerie van Financiën. Op het moment dat er een tekort 
dreigt op de BNG betaalrekening worden deze gelden teruggestort. 
Dit houdt in dat geld en vermogen niet langer bij banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden. 
Het ministerie pretendeert dat een ander belangrijk gevolg van deelname aan schatkistbankieren een verdere 
vermindering van de beleggingsrisico’s is, waaraan decentrale overheden worden blootgesteld. Schatkistban-
kieren biedt geen leen- of roodstandfaciliteit aan. Aangezien onze gemeente een netto lenende gemeente is  
maken wij momenteel slechts incidenteel gebruik van het Schatkistbankieren (zie geprognosticeerde balans). 

                                                      
4
  De drempel voor onze gemeente bedraagt dan € 49,073 miljoen x 0,75% = € 368.000,-. 
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Renteresultaat 
In het BBV is opgenomen dat de paragraaf financiering, naast de beleidsvoornemens ten aanzien van het 
risicobeheer van de financieringsportefeuille ook inzicht moet geven in: de rentelasten uit externe financiering, 
het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Onderstaand overzicht geeft dat inzicht. 
 

 
 
Het renteresultaat 2019 bedraagt € 18.000,- negatief.  
 
 
 
 
  4.5 Onderhoud kapitaalgoederen 
 

 
Algemeen 
Als gemeente hebben wij duurzame middelen nodig om goederen en diensten aan de burger te kunnen leve-
ren. Deze middelen worden aangeduid met de term kapitaalgoederen. De belangrijkste kapitaalgoederen 
hebben betrekking op wegen, riolering, water, groen en gebouwen. Al deze kapitaalgoederen vergen onder-
houd en moeten in de exploitatie worden opgenomen. Deze paragraaf biedt inzicht in de beleidskaders voor 
de instandhouding van de kapitaalgoederen en de financiële consequenties daarvan.  
 
Wegen, straten en pleinen (taakveld 2.1) 
De gemeente is als wegbeheerder op grond van de Wegenwet verantwoordelijk voor onderhoud en beheer 
van gemeentelijke wegen, die op de wegenlegger als openbare weg zijn aangegeven. Onder de weg worden 
in dit kader ook verstaan de aanliggende bermen, sloten, zandwegen en kunstwerken zoals bruggen, tunnels 
en duikers. Zo verplicht de Wegenwet de gemeente tot het uitvoeren van regelmatig en duurzaam onderhoud 
van de openbare verharding. Tevens is de gemeente, conform het Burgerlijk Wetboek, aansprakelijk bij scha-
de van de burger, als de gemeente heeft verzuimd zorg te dragen voor het in goede staat verkeren van de 
openbare weg. 
 
Het onderhoud van wegen, straten en pleinen wordt uitgevoerd conform het wegenbeheerplan 2015-2019 
gemeente Bladel. In 2019 zal het wegenbeheerplan geactualiseerd worden.  
De gemeente Bladel hecht belang aan een goed functionerend wegennet en de instandhouding hiervan, ech-
ter niet tegen alle kosten. Op het gebied van wegbeheer streeft de gemeente Bladel naar een gezonde balans 
in kwaliteit en kosten met de focus op functionaliteit, duurzaamheid en veiligheid. Uitgangspunt van het be-
heerplan wegen is een planmatig beheer van de infrastructurele voorzieningen op het door uw raad vastge-
stelde niveau 6-. Op basis van de opgestelde meerjarenplanning en overige kosten, zoals werken voor der-
den, stortrechten en landmeetkundige werkzaamheden worden de werkzaamheden uitgevoerd. Door middel 
van rationeel wegbeheer vinden de nodige reparaties van de bestaande verhardingen plaats om schade en 
aansprakelijkheid te voorkomen. Voor het regulier onderhoud wegen is er een structureel budget beschikbaar 
van € 488.000,- (exclusief ambtelijke kosten en kapitaallasten) en voor verkeersregelingen € 103.000,-. 
 
Omdat het wegbeheer erg afhankelijk is van fysieke invloeden van buitenaf (herinrichtingen, omleidingen, 
vorstschade, verkeersbelasting etc.) wordt de benodigde storting voor het meerjarig onderhoud telkens bere-
kend voor een periode van vijf jaar. Na elke begrotingscyclus wordt de volgende geactualiseerde jaarschijf uit 
het beheerplan wegen toegevoegd en de nieuwe gemiddelde storting voor de komende vijf jaren (her)-
berekend. Op deze wijze wordt het wegbeheer jaarlijks geactualiseerd. Ook kan beter worden ingesprongen 

taakveld treasury (bedragen x € 1.000,-) % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022

a. externe rentelasten over bestaande lange financiering 725 674 644 596 528

b. externe rentebaten 5 5 5 5 5

totaal toe te rekenen externe rente (a - b) 1,768% 720 1,913% 669 1,913% 639 1,913% 591 1,913% 523

c1.rente door te berekenen aan grondexploitaties 1,246% 26 1,169% 20 1,169% 16 1,169% 12 1,169% 5

c2.rente door te berekenen aan projectfinancieringen 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0

saldo door te berekenen externe rente 694 649 623 579 518

d1.rentelasten over het eigen vermogen 1,767% 458 1,653% 343 1,653% 330 1,653% 324 1,653% 334

d2.rentelasten over voorzieningen (die gewaardeerd zijn 

op contante waarde) 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0 0,000% 0

de aan taakvelden toe te rekenen rente 1.152 992 953 903 852

e. werkelijk aan taakvelden (inclusief overhead) toe te 

rekenen rente (rente-omslag) 2,031% 1.125 1,434% 974 1,434% 940 1,434% 895 1,434% 861

f. saldo renteresultaat treasury -27 -18 -13 -8 9
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op tussentijdse invloeden van buitenaf en combinaties met andere werkzaamheden (riolering, herinrichtingen 
e.d.). In de werkplannen voor de komende jaren wordt telkens kritisch bezien welke groot onderhoud maatre-
gelen noodzakelijk/gewenst zijn. In de meerjarenbegroting 2019-2023 is een structureel budget beschikbaar 
van € 369.000,- (o.b.v. geactualiseerd wegbeheerplan) voor het groot onderhoud van wegen, straten en plei-
nen. Dit budget is toereikend ter voorkoming van achterstallig onderhoud. 
 
Met gepland groot onderhoud (GGO) wordt een stap verder gegaan. Wanneer wegen “op” zijn en er met repa-
raties weinig eer meer valt te behalen, wordt de weg uit de (reparatie) planning gehaald en ingedeeld bij Ge-
pland Groot Onderhoud planning (rehabilitatie). Bij deze planning wordt een voortschrijdende doorkijk ge-
maakt van 10 jaar. Er wordt in zo’n geval bekeken of de weg in zijn geheel kan worden aangepakt. De oor-
zaak dat de weg in een dergelijke situatie terecht is gekomen, ligt vaak in een slechte ondergrond waardoor er 
verzakkingen of diepe sleuven optreden. Door de weg er in zijn geheel uit te nemen en de onderliggende 
constructie te verbeteren (verzwaren) kan de weg er weer jaren (zonder reparaties) tegen. Ook biedt dit gele-
genheid om bijvoorbeeld kleine inrichtingen en aanpassingen mogelijk te maken of verkeersmaatregelen in te 
passen. Voor gepland groot onderhoud is in het meerjareninvesteringsprogramma 2019-2023 een jaarlijks 
investeringskrediet van € 1.000.000,- beschikbaar. In deze periode zijn eveneens jaarlijkse kredieten opge-
nomen van gemiddeld € 150.000,- (2019 t/m 2020) voor het actieplan GVVP en uitvoeringsmaatregelen 
GVVP. Deze kredieten worden zoveel als mogelijk in combinatie met het gepland groot onderhoud aange-
wend. In 2019 zal vanuit het investeringskrediet financieel bijgedragen worden aan de reconstructiewerk-
zaamheden Ganzestraat en Nieuwstraat in Hapert. 
 
Openbare verlichting (taalveld 2.1) 
Onderhoud van de openbare verlichting geschiedt op basis van het Beleidsplan en het bijbehorende beheer-
plan Openbare Verlichting. In de gemeente Bladel is het beheer en onderhoud per 1 februari 2017 voor een 
periode van (maximaal) 10 jaar aanbesteed middels een geïntegreerd contract. 
De geactualiseerde budgetten zijn voldoende om het in stand houden, beheren en onderhouden naar beho-
ren te kunnen uitvoeren. In de meerjarenraming zijn op basis van het beheerplan tevens jaarlijkse kredieten 
opgenomen van gemiddeld € 294.000,- per jaar. 
 
Waterlossingen (taakveld 2.1) 
Voor het onderhoud aan waterlossingen en sloten is een berm- en slootbeheerplan vastgesteld. De op basis 
van dit plan benodigde onderhoudskosten ad € 110.000,- zijn opgenomen in de meerjarenraming.  
 
Openbaar groen (taakveld 5.7) 
In de raadsvergadering van 6 juli 2017 is het groenstructuurplan 2018 – 2027 vastgesteld. Op basis van de 
vastgestelde Groenvisie en het groenbeheerplan wordt onderscheid gemaakt in:  
-   Kosten van regulier (jaarlijks) onderhoud en structurele vervangingen/ombouw van openbaar groen: hier-

voor zijn in de meerjarenraming exploitatiebudgetten opgenomen tot een bedrag van circa € 980.000,-. 
-    Kosten van eenmalige renovaties openbaar groen: hiervoor wordt in het meerjarenprogramma per jaar een 

krediet van € 110.000,- opgenomen. 
 
Onderhoud van openbaar groen geschiedt op basis van een beeldkwaliteitsbestek. Daarbij zijn WVK-groep en 
de gemeente een contract overeengekomen waarbij de uitvoering van de groenvoorziening gedurende een 
periode van vijf jaar (op basis van alleenrecht), tot 31 december 2018 is gegund aan WVK-groep. Dit contract 
wordt met 1 jaar verlengd tot 31 december 2019. 
 
Riolering (taakveld 7.2) 
De aanleg en het beheer van riolering is een gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in de Wet Mili-
eubeheer (Wm). Op grond van artikel 4.22 van de Wm is een gemeente verplicht een Gemeentelijk Riole-
rings-Plan GRP (een beleidsmatig en strategisch plan voor de aanleg en het beheer van de gemeentelijke 
riolering) op te stellen. In 2015 is er een nieuwe Gemeentelijk RioleringsPlan voor 2015 - 2020 (GRP 2015 – 
2020) vastgesteld door de raad. 
 
Het GRP is een beleidsplan dat op hoofdlijnen de invulling van de gemeentelijke watertaken weergeeft. Door 
middel van het GRP legt de gemeente vast wat zij willen bereiken en wat de rol van burgers en bedrijven is 
ten aanzien van afval-hemel-, en grondwater.  
 
Het GRP vervult hiermee vier hoofdfuncties: 
1. Kader gemeentelijke zorgplicht: overzicht beleidskeuzes ten aanzien van stedelijke afvalwater, hemelwater 

en grondwater voor inwoners, bedrijven en waterpartners; 
2. Interne afstemming: met andere vakdisciplines binnen de gemeentelijke organisatie en als onderbouwing 

voor de rioolheffing; 



90 

3. Externe afstemming: met Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant en de gemeenten in het sa-
menwerkingsverband Waterportaal Zuid-Oost Brabant, zodat het beleid van betrokken overheden is afge-
stemd; 

4. Continuïteit en voortgangsbewaking: vanwege de relatief lange levensduur van stedelijke watervoorzienin-
gen is een lange termijn aanpak essentieel (begroting en evaluatie). Om tussentijds te kunnen (bij)sturen 
wordt het beleid halverwege de planperiode geëvalueerd en worden jaarlijkse operationele uitvoeringspro-
gramma’s bijgesteld.  

 
Rekening houdend met het klimaatscenario 2050 zijn voor de grondwaterzorgplicht preventief een aantal ac-
ties in gang gezet om het inzicht in het grondwaterbeheer binnen de gemeente te vergroten. Daarbij is de 
nadruk komen te liggen op onderzoek en verbreden van kennis. Samen met het Waterschap is een grondwa-
termeetnet ingericht op potentiële locaties waar wateroverlast kan optreden om inzicht te krijgen in de werke-
lijke grondwaterstanden.  
Voor de hemelwaterzorgplicht is een zogenoemd “blauwe-ader-plan” opgesteld om voor de hele gemeente 
inzichtelijk te hebben waar eventueel af te koppelen regenwater naar toe kan worden afgevoerd (infiltreren, 
nieuwe regenwaterriolering etc.). In het plan is tevens aandacht voor eventuele knelpunten en risico’s bij af-
koppelen. Zodoende wordt een robuust hemelwatersysteem ontworpen om in de toekomst hemelwater vanaf 
verharde oppervlakken af te voeren. In 2019 zal vanuit het investeringskrediet financieel bijgedragen worden 
aan de reconstructiewerkzaamheden Ganzestraat en Nieuwstraat in Hapert. 
 
De dekking van de rioleringszorg verloopt via de rioolheffing, waarbij het beleidsuitgangspunt geldt van volle-
dige kostendekkendheid (hiervoor wordt verwezen naar § lokale heffingen). 
 
Gemeentelijke gebouwen (taakveld 0.8) 
Elk jaar wordt naast dagelijks / correctief onderhoud ook preventief (groot) onderhoud gepleegd aan de ge-
meentelijke gebouwen. Hierbij is het meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen Bladel (MJOP) lei-
dend. Noodzakelijke preventieve (groot) onderhoudswerken worden in werkprogramma’s vastgelegd.  
 
In 2017 heeft een algehele herinspectie / 0-meting van de gemeentelijke gebouwen plaatsgevonden. Op basis 
van het geactualiseerde gebouwenbeheerplan bleek aanvankelijk dat voor de periode 2017 t/m 2026 rekening 
gehouden diende te worden met hogere dotaties aan de onderhoudsvoorzieningen tot een totaalbedrag van 
circa € 122.000,-. In afwachting van de uitkomsten van een strategisch vastgoedonderzoek en een nadere 
financiële en uitvoeringstechnische afstemming met de in het meerjarenprogramma 2018-2022 (MIP) opge-
nomen investeringen voor het energieneutraal maken van gemeentelijke gebouwen, zijn de dotaties aan de 
onderhoudsvoorziening bij de perspectiefnota 2017 vooralsnog verhoogd met een bedrag van in totaal € 
72.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op de in 2013 doorgevoerde bezuinigingen en de noodzakelijke dotaties 
voor de aan het gebouwenbeheer toegevoegde gebouwen (sporthal X-sport en voormalige Praktijkschool 
Bladel).   
 
Inmiddels is gebleken dat een aantal ontwikkelingen effect hebben op de huidige in het gebouwenbeheerplan 
opgenomen kostenramingen voor de periode 2017 t/m 2026, te weten: 
 De uitkomsten van het rapport met betrekking tot het strategisch vastgoedbeheer dat in het 3

e
 kwartaal 

2018 zal worden opgeleverd. Hieruit zal blijken of een aantal gebouwen al dan niet op termijn afgestoten 
kunnen worden waardoor deze gebouwen eerder al op een “lager” uitvoeringsniveau gezet kunnen wor-
den.  

 Uit de voorbereidingen voor het optimaliseren van de energievoorzieningen van de eerste gemeentelijke 
gebouwen blijkt dat een aantal kosten voor energievoorzieningen nog in het gebouwbeheerplan zijn opge-
nomen terwijl deze kosten ten laste van de geraamde investeringen kunnen worden gebracht. Deze finan-
ciële afstemming kan mogelijk leiden tot neerwaartse bijstellingen van de kostenramingen in het MJOP. 
Voorts leidt een nadere prioritering in de tijd van de investeringen voor de energietransitie en een meer re-
ele raming van de eerder ingeboekte besparingen ook tot andere opzet van de hiermee samenhangende 
budgettaire lasten. 

 Voorafgaand aan het aanbrengen van energievoorzieningen dienen EPA-U maatwerkadviezen te worden 
opgesteld. Met deze gegevens wordt maatwerk gegenereerd voor het energieneutraal maken c.q. het op-
timaliseren van de energievoorzieningen van de gemeentelijk gebouwen (inclusief een prognose van het 
nieuw te behalen energielabel). Het actualiseren van de verouderde energie label naar het nieuwe verkre-
gen (definitief) energie label, wordt opgevraagd indien bij het gemeentelijk gebouw “alle” energetische 
maatregelen (mogelijk uitgevoerd over meerde planjaren) zijn uitgevoerd. Dit betekend dat de verouderde 
energie labels over de begrotingsjaren, 2018 t/m 2025, worden geactualiseerd. Dit geeft waarschijnlijk een 
verhoging te zien van de dotaties in planjaren 2018 t/m 2025. 

 Uit voorbereidingen van onderhouds- en renovatiewerkzaamheden is gebleken dat voor alle gemeentelijke 
gebouwen nog in 2018 nieuwe asbestinventarisaties dienen te worden opgesteld om voorkomende wette-
lijke voorgeschreven asbestsaneringen te kunnen uitvoeren, voorgaand of in combinatie met de uit te voe-
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ren onderhouds- en/of renovatiewerkzaamheden. De kosten van deze asbestinventarisaties zullen wij ver-
werken in de najaarsnota 2018.    

 De sterk aantrekkende economie, de schaarste aan beschikbare (bouw)materialen en personeel bij aan-
nemers en installatiebedrijven geeft bij de lopende onderhouds- en renovatiewerkzaamheden een forse 
kostenstijging te zien van circa 20% tot 25%. Dit heeft gevolgen voor de kostenramingen in het MJOP en 
de investeringsramingen in het MIP voor de energietransitie van de gemeentelijke gebouwen.  

 
Bovengenoemde ontwikkelingen, in combinatie met de benodigde inwerkperiode van de nieuwe gebouwen-
beheerder en de juiste kwaliteitsslag die we willen maken door onderhoudswerkzaamheden met de energie-
transitie te combineren (werk met werk maken), leiden er toe dat de financiële consequenties van de beoogde 
afstemmingen eerst bij de perspectiefnota 2019 in beeld kunnen worden gebracht.   
 
 
 
 
  4.6 Grondbeleid 
 

 
Het grondbeleid van de gemeente bevat uitgangspunten voor de wijze waarop en met welke middelen het 
grondgebied wordt ingevuld; het instrument om ruimtelijke doelstellingen te bereiken. Die doelstellingen liggen 
op het terrein van de volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, economische en maatschappelijke ontwikkeling, 
openbare ruimte, infrastructuur, recreatie en natuur. We geven in deze paragraaf een overzicht van de lopen-
de, af te ronden en toekomstige projecten, de prioritering en het instrumentarium van control en beheersing 
alsmede de kaders van het grondbeleid. 
 
Inleiding (taakveld 8.2) 
Het grondbeleid van de gemeente Bladel is vastgelegd in de Nota Grondbeleid 2009 die nog steeds actueel 
is. Het vernieuwen van de Nota Grondbeleid staat op de planning voor dit jaar. Grondexploitaties zijn gronden 
die zich in het transformatieproces bevinden waarbij in bezit zijnde grond en (eventueel) aanwezige opstallen 
worden omgevormd naar bouwrijpe grond, met als oogmerk (opnieuw) te worden bebouwd. Er is derhalve 
sprake van actief grondbeleid. 
 

 Actief grondbeleid omvat alle fasen van het exploiteren van grond: van de aankoop van gronden, sloop of 
bouwrijp maken tot en met de uitgifte / verkoop van bouwgrond. Bij actief grondbeleid exploiteert de ge-
meente voor eigen rekening en risico gronden. De gemeente legt bij actief grondbeleid de publieke voor-
zieningen aan en kan in beginsel alle productiekosten doorberekenen in de gronduitgifteprijzen, mits de 
marktprijs niet wordt overschreden. 

 

 Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente het particulieren mogelijk maakt grond te exploiteren. 
Gemeentelijke kosten verbonden aan de desbetreffende grondexploitatie kan zij op de particuliere exploi-
tant verhalen. De gemeente koopt dus zelf geen grond aan. De gemeente beperkt zich tot de wettelijke 
publieke taak. Deze taak bestaat vooral uit inspraakprocedures, het vaststellen van het bestemmingsplan 
en zo nodig het exploitatieplan. 

 
Visie op grondbeleid 
In onze nota grondbeleid zijn de volgende punten opgenomen als te voeren gemeentelijke grondstrategie, die 
ook voor het jaar 2019 nog van kracht zijn: 
 De gemeente Bladel voert bij locatieontwikkeling een actieve grondpolitiek tenzij uit een haalbaarheidsstu-

die en risicoanalyse blijkt dat: 
 -  het grondexploitatierisico te groot is; 
 -  de verwervingskosten en overige productiekosten van de locatieontwikkeling dermate hoog zijn dat een 

sluitende grondexploitatie niet mogelijk is; 
 -  passief grondbeleid/kostenverhaal betere resultaten genereert. 
 Dit beleid geldt voor de ontwikkeling van woonlocaties voor de in de Woonvisie genoemde doelgroepen 

van beleid en verwerving van de in de Structuurvisie als belangrijke ontwikkelingslocaties aangegeven ge-
bieden/locaties.  

 De gemeente Bladel kiest op strategische wijze voor een samenwerkingsvorm die past bij het project dat 
aan de orde is. 

 De keuze van contractpartijen geschiedt met inachtneming van de nationale en Europese regelgeving, 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur en voorts transparant, openbaar en non-discriminatoir. 
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Bevoegdheden B&W  
Het college is bevoegd tot het besluiten en verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Wel moet het 
college vooraf inlichtingen verstrekken over de uitoefening van deze bevoegdheden, indien de raad daarom 
verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. Ter bevordering van 
een efficiënte en vlotte afdoening van zaken heeft het college respectievelijk de burgemeester, de bevoegd-
heid tot afdoening van een aantal zaken opgedragen aan ambtenaren.  
 
Woningbouwprognoses 
De provincie heeft de gemeente een woningbouwcontingent toegewezen. Dit is het maximaal aantal wonin-
gen dat in een bepaalde periode in de gemeente door de gemeente, de woningbouwcorporaties en de pro-
jectontwikkelaars samen mag worden gerealiseerd. Het contingent is daarmee een heel belangrijke parameter 
voor de woningbouwprojecten. In de door de gemeente Bladel opgestelde woonvisie zijn de woningaantallen 
gebaseerd op dit contingent. De woningaantallen en de fasering hiervan zoals opgenomen in de grondexploi-
taties zijn afgeleid van de woningaantallen opgenomen in de woonvisie.  
 
Gevoeligheidsanalyse 
De toepassing van grondpolitiek is afhankelijk van vastgestelde ambities in beleidsvisies, de marktomstandig-
heden en is locatie gebonden. In het (verre) verleden heeft de gemeente via actieve grondpolitiek enkele 
grondaankopen gedaan om strategische grondposities te kunnen bezitten. Inmiddels is de wet gewijzigd (ge-
meente kan faciliterend kwantiteit mee bepalen) en zijn de marktomstandigheden drastisch gewijzigd en zijn 
bij ruimtelijke projecten aanpassingen aan bouwprogramma’s, afzettempo, herinrichtingen en uitstel van plan-
ontwikkeling aan de orde geweest. Wel kan geconstateerd worden dat de markt in de lift zit, maar desondanks 
dat blijven we voorzichtig begroten. De financiële effecten van deze ontwikkelingen zijn zoveel mogelijk ver-
werkt in de grondexploitatie. 
 
De grondexploitatie is gevoelig voor wijzigingen in economische ontwikkelingen en onderliggende parameters, 
zoals rente, inflatie en prijzen. De gemeente acht het van belang de ontwikkelingen en de impact daarvan op 
de verwachte resultaten nauwlettend te volgen. Om inzicht te krijgen in de actuele financiële positie van de 
grondexploitatie herijkt de gemeente de grondexploitaties, daar waar noodzakelijk, daarom driemaal per jaar. 
Voor de bepaling van de verwachte winst gaat de gemeente uit van de zgn. voorzichtige variant. 
 
Gezien de complexiteit van ruimtelijke vastgoedontwikkelingen en de aannames en uitgangspunten in grond-
exploitaties kunnen grondexploitatieresultaten volatiel zijn. In financiële markten wordt de term volatiliteit ge-
hanteerd in de zin van beweeglijkheid van aandelenkoersen. In het kader van grondexploitaties kunnen het 
variëren van parameters, uitgangspunten en aannames de volatiliteit van het grondexploitatieresultaat zicht-
baar worden gemaakt. Een manier om een indicatie van deze volatiliteit te krijgen is een worstcase scenario-
analyse of gevoeligheidsanalyse te doen. Het verschil tussen het verwachte vast te stellen grondexploitatiere-
sultaat en de uitkomst van de berekening van het worstcase scenario geeft een indicatie van de aan te hou-
den risicobuffer in de algemene reserve. 
De worstcase scenario is uitgevoerd door enkele parameters en uitgangspunten in de grondexploitatie te wij-
zigen. Deze analyse is op drie punten uitgevoerd: aanpassing parameters, aanpassing in bepaalde kosten en 
opbrengsten, en fasering (vertraging). Hier is wel “meegespeeld” voor de doorkijk, maar uiteindelijk hebben de 
parameters gehanteerd zoals deze in de paragraaf vermeldt staan. 
 
Voor de grondexploitaties 2019 zijn de volgende parameters gehanteerd: 
 

Parameter Gehanteerd  

Inflatiecorrectie  Geen correctie toegepast (raming constante prijzen).  

Rente  Voor toekomstige boekwaarden als gevolg van nog te maken kosten en te verwachten 
opbrengsten wordt een gemiddelde rente vreemd vermogen gehanteerd van 1,169%. 

Fasering Er is rekening gehouden met een reële fasering in tijd op basis van de woningbouwbe-
hoefte per kern gebaseerd op migratiesaldo 0.  

Resultaat  Gebaseerd op eindwaarde.  

Kosten  Alle kosten zijn gebaseerd op geactualiseerde kostenramingen per december 2017 van 
RA infra. 

Opbrengsten  Voor de opbrengsten wordt rekening gehouden met grondprijzen met een bandbreedte 
tussen de € 225,- voor sociale huur tot € 285,- voor vrije verkoop kavels. Bij kavels gro-
ter dan 500 m² wordt rekening gehouden met grondopbrengsten van 50% op de basis-
grondprijs.  

Disconteringsvoet  De disconteringsvoet die is gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten 
behoeve van het treffen van een verliesvoorziening voor negatieve grondexploitaties is 
voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarige streefpercentage van 
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het Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone en bedraagt voorals-
nog 2,0%.  

 
De marktwaarde van bouwrijpe grond is van veel factoren afhankelijk. Deze factoren zijn per uitvoeringspro-
ject verschillend. De gemeente stelt daarom per uitvoeringsproject een marktconforme uitgifteprijs vast op 
basis van een deskundigenrapportage (taxatie). Dit is ook als zodanig in de nota Grondbeleid 2009 door de 
raad vastgesteld. 
 
Soorten risico’s 
Ten aanzien van de grondexploitatie worden er twee soorten risico’s onderscheiden, namelijk: 
 Onvoorzienbare risico’s; 
 Voorzienbare risico’s. 
 
Onvoorzienbare risico’s 
Marktontwikkelingen, zoals stagnatie van de gronduitgifte, kan leiden tot hogere voorraden van de “in exploita-
tie genomen gronden”. De hogere voorraden leiden tot hogere kosten als gevolg van rentetoerekening. Naast 
dit kosten stijgende effect is het ook mogelijk dat de opbrengsten van grondverkopen dalen. Indien één of 
beide situaties zich voordoen kan kostendekkendheid van complexen onder druk komen te staan. Voor deze 
onvoorzienbare risico’s is een “algemene reserve grondexploitatie” aanwezig, waarmee ook de financiële 
verwevenheid van de diverse grondexploitaties versterkt wordt. 
 
Voorzienbare risico’s 
We kennen twee soorten waarderingsvoorschriften conform het BBV voor grondexploitaties. Op het moment 
dat voor een grondexploitatie het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld moet deze opgenomen worden 
onder de post (im)materiële vaste activa. Op het moment dat voor een grondexploitatie het bestemmingsplan 
is vastgesteld is er sprake van een voorziening die gevormd moet worden op het moment dat er sprake is van 
het tekort aan het einde van de looptijd en mits er een reëel en stellig voornemen is dat deze locatie ontwik-
keld gaat worden, blijkende uit een raadsbesluit. Als het reëel en stellig voornemen ontbreekt moet de boek-
waarde aan het einde van het jaar afgeboekt worden ten laste van het resultaat. De voorzienbare risico’s blij-
ken uit de jaarlijks geactualiseerde kostenbegrotingen van de grondexploitaties. Een tekort aan het einde van 
de looptijd betekent dat er een afwaardering moet plaats vinden of dat er een voorziening gevormd moet wor-
den waarbij de hoogte van het bedrag van deze afwaardering/voorziening de contante waarde van het ver-
wachte verlies is, zoals dit naar voren komt in de kostenbegrotingen.  
 
Maatregelen i.v.m. risico’s en risicomanagement 
Bij het in ontwikkeling/uitvoering nemen van nieuwe exploitatiegebieden wordt aan de hand van risicoanalyses 
gestreefd naar sluitende grondexploitaties. Toetsing van de uitkomst van deze analyse op een rendementsuit-
komst van de “cashflow” zal een beslissing tot het in exploitatie nemen van een gebied ondersteunen. 
 
In de periode 2010-2017 zijn forse maatregelen getroffen om de risico’s van de grondexploitatie te dekken. 
Deze maatregelen betroffen: 

 het vormen van een voorziening afwaardering boekwaarden voor het dekken van het verschil tussen de 
boekwaarde en actuele marktwaarde en 

 het vormen van een voorziening voor te verwachten verliezen. 
 
Om de risico’s zoveel mogelijk beheersbaar te houden worden, daar waar noodzakelijk, driemaal per jaar de 
grondexploitatieberekeningen van de diverse exploitaties bijgesteld. Eventuele verliezen worden hiermee tijdig 
inzichtelijk gemaakt waardoor passende maatregelen kunnen worden getroffen. 
 
Tussentijdse winsten 
Indien er sprake is van (tussentijdse) winsten in de grondexploitatie, dan komen deze over het algemeen tot 
uitdrukking in het begrotings- of jaarrekeningresultaat. Veelal worden de batige saldi uit grondexploitatie tus-
sentijds reeds toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitaties.  
 
In het BBV (notitie grondexploitatie) zijn ook regels vastgelegd over de wijze van winstnemingen. In deze noti-
tie is aangegeven dat bij tussentijdse winstnemingen de percentage of completion methode (POC) dient te 
worden gevolgd: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd moet tussentijds naar rato 
van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen. Er bestaat voldoende zekerheid om winst 
te nemen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
1. het resultaat op de grondexploitatie kan betrouwbaar worden ingeschat; én 
2. de grond (of deelperceel) moet zijn verkocht; én 
3. de kosten zijn gerealiseerd. 
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De meerjarige prognose van de winstuitnames is dan als volgt: 
 

 
 
In 2018 is voor een tweetal plannen een voorziening voor te verwachten tekorten gevormd.  
 

 
 
BBV- verslaggeving regels rondom grondexploitaties 
Voor een goede uitvoering van de eventuele Vpb belastingplicht heeft de commissie Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) in maart 2016 een Notitie Grondexploitaties opgesteld. In deze Notitie Grondexploita-
ties worden richtlijnen gegeven over de afbakening van grondexploitaties en aan de grondexploitaties toe te 
rekenen kosten. Hieronder een samenvatting van de wijzigingen die gelden en daarmee van invloed zijn op 
gemeente. 
 
Bouwgronden in Exploitatie (BIE) 
1.  Het startpunt van Bouwgrond in exploitatie is het raadsbesluit met de vaststelling van het grondexploitatie-

complex. Vanaf dat moment kunnen kosten worden geactiveerd en bijgeschreven op de voorraadpositie 
op de balans (zie strategische gronden). 

2.  Richttermijn van duur grondexploitatie wordt 10 jaar en hier kan alleen goed gemotiveerd van worden af-
geweken. 

3.  Bij kostentoerekening wordt het verplicht aan te sluiten op de kostenverhaalsmogelijkheden benoemd in de 
Wet ruimtelijke ordening.  

4.  De toegestane rente die wordt toegerekend aan grondexploitaties moet worden gebaseerd op daadwerke-
lijk te betalen rente over het vreemd vermogen en wordt bepaald als het gewogen gemiddelde van de tota-
le leningenportefeuille van de gemeente naar verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen indien niet 
is gekozen voor projectfinanciering. 

5.  De disconteringsvoet die moet worden gehanteerd in de berekening van de contante waarde ten behoeve 
van een verliesvoorziening van negatieve grondexploitaties is gelijk aan het maximale streefpercentage 
van de Europese Centrale Bank (2%). 

6.  De presentatie van de te verwachten resultaten in de paragraaf grondbeleid dient te gebeuren tegen de 
nominale waarde. 

7.  Het treffen van een afboeking of een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter grootte 
van het volledige verlies. 

8.  Definitie Bouwgrond in exploitatie (BIE) is als volgt opgenomen in BBV: Gronden die zich in het transfor-
matieproces bevinden waarbij in bezit zijnde grond en (eventueel) aanwezige opstallen worden omge-
vormd naar bouwrijpe grond, met als oogmerk (opnieuw) te worden bebouwd. 

 
Strategische gronden 
1.  Afschaffing van de categorie NIEGG (niet in exploitatie genomen gronden) in het BBV. Zolang de gronden 

niet gekwalificeerd worden als BIE staan ze op de balans onder de materiële vaste activa (MVA) als stra-
tegische gronden. 

2.  Toerekenen van rente en andere kosten is niet langer toegestaan voor gronden die (nog) niet in exploitatie 
zijn genomen. 

3.  Strategische gronden worden gewaardeerd op basis van verkrijgingsprijs of duurzaam lagere marktwaarde 
(onder huidige bestemming). Dit is conform de bestaande waarderingsgrondslagen voor gronden en ter-
reinen onder de MVA. 

mutaties winstuitnames 2018 2019 2020 2021 2022 totaal 

Plan Stokekkers  Hapert 1 1

Plan Biezen Bladel 1e fase 3 3

Plan Beemd Bladel 22 22

Plan Beemd paardensportterrein 125 200 228 553

Plan Kerkstraat Casteren 2 2

Plan locatie Oude Sporthal 265 11 276

Plan Meuleneind 2 2

Totaal geraamde (tussentijdse) winstuitnames 2 4 125 489 239 859

Voorzieningen per complex

Complex voorziening toevoe- voorziening

(bedragen x € 1.000,-) 1-1-2018 gingen 2018 2018 2019 2020 2021 2022 31-12-2022

plan Latestraat / de Lei 38 38

Hoeve 11 en 13 156 24 180

Totaal 194 24 38 180

geraamde ontrekkingen
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4.  Overgangsbepaling: huidige NIEGG’s worden zonder afwaardering omgezet naar de boekwaarde per 1 
januari 2016. Uiterlijk 31 december 2019 moet een toets plaatsvinden op de marktwaarde van de gronden 
tegen de dan geldende bestemming. 

5.  Het activeren van voorbereidingskosten voor grondexploitaties als kosten van onderzoek en ontwikkeling 
onder de immateriële vaste activa is toegestaan onder de volgende voorwaarden: De kosten moeten pas-
sen binnen kostenlijst van het Bro en mogen maximaal 5 jaar geactiveerd blijven en de plannen waarvoor 
de voorbereidingskosten worden gemaakt moeten bestuurlijke instemming hebben, blijkend uit een raads-
besluit (zie Bouwgronden in Exploitatie). 

6.  Onder de Materiële Vaste Activa worden de categorieën strategische gronden en Overige gronden en 
terreinen opgenomen. Strategische gronden worden gedefinieerd als gronden zonder vaste bestemming 
die (nog) geen onderdeel zijn van een transformatieproces. Overige gronden en terreinen worden gedefi-
nieerd als gronden met een vaste bestemming die geen onderdeel zijn van een transformatieproces. 

 
Faciliterend grondbeleid 
Bij gronden die in bezit zijn van een private partij waarbij deze grond wordt ontwikkeld door deze private partij 
is er sprake van faciliterend grondbeleid. De gemeente treedt in deze gevallen op als overheid die de plannen 
van private partijen faciliteert als daarvoor een bestemmingswijziging noodzakelijk is.  
 
Bouwgrondexploitaties 

Jaarlijks geven wij, in het kader van de begroting en de jaarrekening, een toelichting op de financiële positie 
van de “grondexploitatie-activiteiten” per 31 december van het begrotingsjaar. Dit gebeurt op basis van de 
meest actuele grondexploitatieberekeningen van de complexen en de tot deze datum geraamde inkomsten en 
uitgaven. Tevens is rekening gehouden met de wijzigingen in de regelgeving. De belangrijkste wijzigingen met 
betrekking tot de BIE’s zijn:  
 Om de risico’s op de voorraadpositie met zeer lang lopende projecten te beperken mag de looptijd van een 

grondexploitatiecomplex maximaal 10 jaar bedragen; 
 Jaarlijks zal een herziening van de grondexploitatiebegroting moeten plaatsvinden; 
 Voor de kosten die aan BIE kunnen worden gerekend tot de vervaardigingskosten wordt aangesloten op 

de kostensoortenlijst, zoals opgenomen in artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening; 
 De toegestane toe te rekenen rente aan BIE moet worden gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente 

over het vreemd vermogen. Het is niet toegestaan om rente over het eigen vermogen toe te rekenen aan 
BIE. 

  
In onderstaand overzicht is het verwachte verloop van de lopende grondexploitaties (BIE) 2019 weergegeven: 
 

 
 (- = nadeel en +  = voordeel) 
 
Hieronder is een toelichting per grondexploitatie: 
 
Stokekkers: BIE 
In plan Stokekkers worden in 2019 nog beperkt kosten verwacht. Het plan kan in 2019 afgesloten worden.  
 
Biezen: BIE 
Plan de Biezen wordt afgesloten. 
 
De Beemd: BIE 
In het plan Beemd zijn alle gronden verkocht. Voor 2019 staan nog beperkte uitgaven gepland. De risico’s 
worden laag ingeschat.  
 
  

plan verwachte verwachte verwachte

boekwaarde bestedingen winstneming opbrengsten voorziening boekwaarde boekwaarde

(bedragen x € 1.000,-) begin 2019 eind 2019 eind looptijd

Stokekkers 40 -39 -1

de Biezen 1e fase 3 -3

Beemd 121 -65 56 22

Beemd paardensportterrein -381 -39 420 553

Latestraat / Lei 14 -26 -12

Kerkeneind Casteren -1.232 -43 157 -1.118 163

Locatie oude sporthal Bladel -77 -321 983 585 276

Hoeve 11 en 13 -294 -14 -308

Totaal -1.806 -547 -4 1.560 -797 1.014

vermeerderingen verminderingen
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De Beemd/Paardensportterrein: BIE 
In 2018 is de verkoop van de bedrijfskavels gestart, dit zal in 2019 een vervolg krijgen. De risico’s worden 
laag ingeschat, ondanks de boekwaarde. De inkomsten die hier tegenover staan zijn significant hoger.  
 
Latestraat: BIE 
Alle kavels in plan Latestraat zijn verkocht en er moet nog een laatste strook woonrijp gemaakt worden. Indien 
de begrote woonrijpkosten zodanig aanbesteed kunnen worden dan zal deze grondexploitatie zonder winst in 
2019/2020 afgesloten worden. De risico’s worden als laag ingeschat. 
 
Kerkeneind: BIE 
Deze grondexploitatie loopt nog enkele jaren door. Voor 2019 zijn de opbrengsten naar rato verdeeld. Zoals 
het er nu uitziet kan er aan het einde van de looptijd mogelijk nog een winst geboekt worden, maar aangezien 
deze grondexploitatie nog een lange doorlooptijd heeft is dit niet met zekerheid te stellen. De risico’s worden 
als gemiddeld ingeschat.   
 
Locatie oude sporthal Bladel: BIE 
De realisatiefase is voorzien in 2019. Het bestemmingsplan zal waarschijnlijk eind 2018 vastgesteld worden. 
Hierna zullen ontwikkelpartijen worden uitgenodigd om binnen de aan te geven kaders plannen te ontwikkelen 
voor de locatie en hiervoor gelijktijdig een aanbieding te doen voor de onderliggende grond. Er zal gekozen 
worden voor het plan dat qua prijs/kwaliteit de hoogste score krijgt. Nog niet is aan te geven met welke exacte 
opbrengsten rekening dient worden gehouden, vooralsnog is € 983.000,- begroot. Insteek is om het gehele 
plan in 2019 middels marktselectie in één keer te verkopen. In de geprognosticeerde boekwaarde is rekening 
gehouden met het overbrengen van de gronden van (im)-materiële vaste activa naar de bouwgrond in exploi-
tatie. 
 
Hoeve 11-13 te Netersel: BIE 
In 2019 staat woonrijp maken van de 1

e
 fase op de planning voor de grondexploitatie Hoeve 11 – 13. De 

tweede fase staat pas gepland in 2020/2021. De risico’s worden als gemiddeld ingeschat.  
 
Gronden (materiële vaste activa) 
Gronden die in de toekomst getransformeerd gaan worden naar bouwrijpe grond maar waarvoor nog geen 
grondexploitatiebegroting is vastgesteld zullen als materiële vaste activa worden aangemerkt en verantwoord.  
 
In onderstaand overzicht is het verwachte verloop van deze activa weergegeven: 
 

 
(- = nadeel en +  = voordeel) 
 
Locatie Akkerstraat Hoogeloon 
De gronden voor deze grondexploitatie zijn aangekocht. Het bestemmingsplan Akkerstraat Hoogeloon is in de 
maak. Mogelijk wordt deze in 2018 nog vastgesteld, anders krijgt dit zijn beslag in 2019. De boekwaarde van 
de betreffende gronden worden, nadat uw raad het plan met grondexploitatiebegroting vastgesteld heeft, 
overgebracht naar de bouwgrond in exploitatie. Daarna kunnen de gronden uitgegeven worden aan onder 
andere de leden van de locatievereniging.  
 
Locatie Kerkstraat Casteren 
Voor plan Kerkstraat zijn in 2019 geen noemenswaardige uitgaven/inkomsten c.q. bestemmingsplanprocedu-
re gepland. De gemaakte kosten zullen we t.z.t. verdisconteren in de exploitatieopzet.  
 
Egyptische Poort 
Vanaf 2019 zal een supervisor worden aangesteld die de ontwikkeling van het gebied al begeleiden. De kos-
ten voor de supervisor worden geraamd op circa € 20.000,- gemiddeld per jaar met een looptijd van 10 jaar te 
starten vanaf 2019. Deze kosten zullen we t.z.t. verdisconteren in de exploitatieopzet. Afhankelijk van de visie 
en de voortgang in de realisatie kan deze termijn en de aangegeven bedragen nog wijzigen. 
 
  

verwachte verwachte

boekwaarde bestedingen winstneming opbrengsten voorziening boekwaarde

begin 2019 eind 2019

-1.320 -1.787 758 -2.349

-553 270 -283

-1.019 -12 -1.031

-1.000 -1.000

-2.892 -2.529 758 -4.663

vermeerderingen verminderingenplan

(bedragen x € 1.000,-)

Akkerstraat Hoogeloon

Locatie Kerkstraat Casteren

strategische aankopen

Totaal

exploitatiegebied Egyptische poort
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Strategische aankopen  
Volgens de Nota Grondbeleid 2009 wordt er jaarlijks een budget beschikbaar gesteld voor grondaankopen die 
vallen onder de noemer anticiperende verwervingen. Jaarlijks bij de begrotingsbehandeling wordt de hoogte 
van het krediet geactualiseerd. In 2018 bedroeg dit krediet € 1.000.000,-. De hoogte van dit krediet is zo glo-
baal mogelijk gehouden zodat daaruit door potentiële contractpartijen niet kan worden geconcludeerd wat per 
transactie de onderhandelingsruimte van de gemeente is. Er zijn in de meeste kernen voldoende ontwikkello-
caties die kunnen voorzien in de woningbouwbehoefte voor de korte en middellange termijn. Het voorstel is 
om het krediet voor grondaankopen te handhaven op € 1.000.000,-. Mocht het college voornemens zijn een 
grondaankoop te doen die hoger is dan € 1.000.000,- dan zal deze eerst aan de raad worden voorgelegd ter 
goedkeuring. 
 
De aankopen ten laste van dit krediet moeten verplicht geactiveerd worden als “materiële vaste activa” tot aan 
het moment dat er door de raad een bestemmingsplan met kostenbegroting wordt vastgesteld. Dit leidt tot 
extra rentelasten (zie meerjarenprogramma). Eerst bij de vaststelling van het betreffende bestemmingsplan 
met kostenraming zal de aankoop overgebracht worden naar het betreffende exploitatieplan. De rentelasten 
vallen dan vrij. De kosten worden gedekt door toekomstige grondverkopen in bestemmingsplannen. 
 
Toekomstige (in voorbereiding zijnde) grondexploitaties  
In de gemeente Bladel zijn naast de lopende grondexploitaties ook nog plannen/projecten in voorbereiding. 
Het gaat hierbij om plannen waarvan de gemeente het grondbezit heeft of om plannen in het kader van facili-
terend grondbeleid, waarbij kosten verhaald kunnen worden op derden. Bij grondbezit worden de kosten, tot 
aan vaststelling van het bestemmingsplan, geclassificeerd als materiële vaste activa (“strategische gronden”). 
Kosten die de gemeente maakt in het kader van faciliterend grondbeleid en kunnen verhalen op derden, wor-
den voortaan als vordering op de gemeentelijke balans geclassificeerd. Afhankelijk van de status van de vor-
dering dient deze vordering op de balans van de gemeente tot uiting te komen als kortlopende vordering of 
overlopend actief. Bepalend voor de classificatie is de aanwezigheid van een getekende overeenkomst. 
 
De voorbereidingskosten van faciliterend grondbeleid mogen maximaal 5 jaar als overlopend actief blijven 
staan. Na maximaal 5 jaar moet het kostenverhaal zijn gerealiseerd dan wel dienen de kosten te worden af-
geboekt t.l.v. het jaarresultaat. 
 
Bij voorbereidingskosten moet worden gedacht aan: 
 onderzoekskosten voor de ruimtelijke onderbouwing zoals bodem, lucht en archeologie; 
 advieskosten voor inhuur deskundigheid; denk daarbij aan juridische adviezen, fiscale adviezen, planeco-

nomische aspecten; 
 opstellen van bestemmingsplannen; 
 projectleiding; 
 communicatie etc. 
 
Het betreffen vooralsnog de volgende plannen: 
 

 
 
Doorontwikkeling plan Kempenland 
Het bestemmingsplan Kempenland is na een voorbereidingsbesluit in procedure gebracht. Het plan Kempen-
land is een onderdeel geworden van de totaalvisie Egyptische Poort. Daarbij is Kempenland een verbindings-
element geworden tussen Egyptische Poort en het centrum van de kern Bladel. Om deze redenen is een 
planherziening vervaardigd met een flexibel karakter. De invulling van dit plan moet passen binnen de volks-
huisvestingseisen zoals deze is vastgelegd in de Woonvisie. De kosten verbonden aan deze planherziening 
zullen via het sluiten van een anterieure overeenkomst, voor zover mogelijk, worden verhaald op de grondei-
genaren. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan kunnen de grondeigenaren de plantonwikkeling nader 
vormgeven. 
 
  

verwachte verwachte

boekwaarde bestedingen winstneming opbrengsten voorziening boekwaarde

begin 2019 eind 2019

pm pm

pm pmTotaal

(bedragen x € 1.000,-)

Doorontwikkeling plan Kempenland

vermeerderingen verminderingenplan
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 Algemene reserve grondexploitaties 
 
 
Op basis van artikel 16 van het BBV moeten de beleidsuitgangspunten omtrent de algemene reserve grond-
exploitatie in relatie tot de risico’s van de grondzaken toegelicht worden. 
 
Via resultaatbestemming 2015 is de “algemene reserve grondexploitaties” gevormd, waarbij met name de 
financiële verwevenheid van de diverse grondexploitaties versterkt wordt. Dit betekent dat we de grondexploi-
taties ook als één fiscale activiteit beschouwen. Door deze bedrijfseconomische samenhang kunnen de be-
haalde overschotten van een grondexploitatie aangewend (verrekend) worden, om de ontwikkeling van een 
ander, niet-rendabel, plan mogelijk te maken.  
 
Onttrekkingen en toevoegingen aan de “algemene reserve grondexploitaties” vinden plaats bij het treffen van 
een voorziening voor een grondexploitatie met een begroot verlies of indien een grondexploitatie met positief 
resultaat wordt afgesloten. Indien het maximale niveau van de “algemene reserve grondexploitaties” wordt 
bereikt kan worden besloten een overheveling naar de algemene reserve te laten plaatsvinden. Indien het 
maximale niveau van de “algemene reserve grondexploitaties” onderschreden wordt, dan dient in dat geval 
voeding uit de algemene reserve plaatsvinden of door andere dekkingsbronnen. Anderzijds kan dit aanleiding 
zijn de gemeentelijke grondexploitaties te her prioriteren zodat een gezond niveau van de “algemene reserve 
grondexploitaties” blijft gewaarborgd. 
 
De grondexploitatie is binnen de gemeentelijke begroting een gesloten circuit en de “algemene reserve 
grondexploitatie” heeft feitelijk dezelfde functie als de algemene reserve die heeft binnen de algemene dienst. 
Via de “algemene reserve grondexploitaties” worden de financiële resultaten en risico's van de grondexploita-
ties expliciet gescheiden van de financiële huishouding voor de overige gemeentelijke taken. De “algemene 
reserve grondexploitaties” vormt ook een buffer voor de financiële risico's die samenhangen met de grondex-
ploitaties.  
 
De risico’s van kostenbegrotingen als gevolg van conjuncturele ontwikkelingen en de stijgende gronduitgifte 
schatten wij in, dat deze zich mogelijk kunnen afspelen binnen een bandbreedte van 5% en 10% van de (tota-
le) boekwaardes per ultimo 2019. Het risico wordt dan ingeschat op een bandbreedte van € 65.000,- en € 
130.000,-. Dit risico schatten wij als midden in. Om dit gemiddelde risico te kunnen dekken moet de “algeme-
ne reserve grondexploitatie” bepaald worden op € 98.000,-. De geprognosticeerde omvang bedraagt echter € 
168.000,- zodat de reserve per saldo tot een bedrag van € 70.000,- vrij kan vallen. Wij stellen voor om deze 
vrijval toe te voegen aan de algemene reserve. 
 
 
 
 
 4.7 Verbonden partijen 
 

 
4.7.1 Inleiding 
Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente Bladel zowel een bestuurlijke als een financi-
ele (risicodragende) band heeft. Verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. 
Uiteraard blijft de gemeente beleidsmatig verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen 
van de thema’s/beleidsvelden. 
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegen-
woordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschik-
king is gesteld en dat niet verhaalbaar is of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij 
failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt. 
 
4.7.2 Visie op verbonden partijen  
Bladel heeft een positieve grondhouding ten opzichte van samenwerking: regionaal of nog breder. Indien zich 
de gelegenheid voordoet om middels samenwerkingsverband of andere verbondenheid, op doelmatiger en 
doeltreffender wijze doelstellingen te realiseren, dan zullen de deelname mogelijkheden altijd onderzocht wor-
den. Samenwerking kan (soms) de kwaliteit en continuïteit beter waarborgen. Er zijn drie redenen waarom 
gemeenten met elkaar samenwerken in de vorm van een verbonden partij: 
 Vanwege het grensoverschrijdend karakter van de problematiek. 
 Om efficiëncyvoordelen te behalen. 
 Vanwege een wettelijke plicht tot samenwerking. 
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De samenwerking kan vormgegeven worden door een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke aanpak. Het 
privaatrecht biedt verschillende mogelijkheden: de oprichting van een vereniging, een stichting, een NV of een 
BV. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze samenwerking van toepassing. Als wordt gekozen 
voor samenwerking op grond van het publiekrecht geldt het regime van de Wet gemeenschappelijke regelin-
gen (Wgr).  
 
Op basis van het BBV moet jaarlijks inzicht worden geboden in: 
 het doel (het openbaar belang); 
 het bestuurlijk en het financieel belang en 
 de ontwikkelingen (beëindiging, wijzigingen of problemen bij bestaande verbonden partijen) 
 
Kaderstellende en controlerende rol raad 
De verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Beleidsmatig blijft de ge-
meente uiteraard verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. De 
verbonden partijen zijn onderverdeeld in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke partijen. Monitoren en toezicht 
houden doen we enerzijds door bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse overlegstructuren, anderzijds door 
de raad jaarstukken aan te bieden waarop zij haar zienswijze kan baseren. Partijen met een publiekrechtelijk 
karakter hebben hun eigen P&C cyclus. Bij de behandeling van de begrotingen en jaarrekeningen van de 
verbonden partijen neemt de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak.  
 
In onderstaand overzicht worden de verbonden partijen nader toegelicht. Bij het onderdeel “financieel belang” 
wordt, daar waar bekend, de omvang van het geraamde eigen en vreemd vermogen per eind 2019 weerge-
geven. Van een aantal verbonden partijen zijn deze nog niet bekend (nnb). 

 
4.7.3 Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen 
Naam: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten) 
Openbaar belang: Het ontwikkelen van een goed toegeruste organisatie van de hulpverlening voor de 

deelnemers, een goede integrale samenwerking tussen de bij de hulpverlening be-
trokken organisaties en andere bij de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken 
organisaties en van de bestuurlijke afstemming/-integratie van betrokken organisaties 
bij hulpverlening en ongevallen- en rampenbestrijding. 

 Daadwerkelijke brand-, ramp- en ongevallenbestrijding op alle gebieden: preventie, 
repressie, en beperking van brand en brandgevaar. Idem voor ongevallen en rampen 
en bevordering van hulpverlening. 

Bestuurlijk belang: Gezien de wettelijke taken van burgemeesters op deze terreinen is ervoor gekozen 
alleen vertegenwoordiging van burgemeesters in het bestuur toe te staan. 

Relatie beleidsveld: Veiligheid 
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2019 5.998.000,- 5.377.000,- 
 Vreemd vermogen begin en eind 2019 42.516.000,- 35.014.000,- 
 (Voorlopig) geraamd resultaat 2018 / 2019 0,- 0,- 
 Gemeentelijke bijdrage 2018 / 2019                   1.148.000,- 1.195.000,- 
 De bijdrage die gemeenten betalen aan Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kende in 

de jaren 2015 t/m 2017 een overgangsregeling, het zogenaamde Model Deurne. 2018 
was het eerste jaar waarop deze overgangsregeling niet meer van toepassing is. De 
bijdrage, exclusief het deel voor bevolkingszorg e.d., wordt daarmee volledig ver-
deeldnaar rato van de uitkering die gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds, 
subcluster brandweerzorg en rampenbestrijding.  

Ontwikkelingen: Op basis van de Kadernota 2019 is door het Dagelijks Bestuur aangegeven dat reke-
ning gehouden moet worden met kostenverhogingen, oplopend tot € 2 miljoen in 2021 
als gevolg van veranderende wet- en regelgeving, loon- en kostenstijgingen en afne-
mende inkomsten. Een deel van deze kostenstijgingen (autonome stijging loonkosten) 
is in 2019 gecompenseerd door de gemeenten via een verhoging van de gemeentelij-
ke bijdrage. Oplossingen voor de resterende structurele tekorten worden als onder-
deel van de begroting 2019 en de Kadernota 2020 nader uitgewerkt en bestuurlijk nog 
voorgelegd in 2018.  
Verder zijn er nog een viertal ontwikkelingen waarvan het niet duidelijk is welk effect 
deze gaan hebben voor de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Het betreft: 

     de financiële effecten van de normalisatie van de rechtspositie ambtenaren; 

  een eventuele aanvullende pensioenpremiestijging; 

  de financiële effecten van de overgang naar de landelijke meldkamerorganisatie,  
    in relatie tot de uitname uit de BDuR uitkering; 
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  zowel vanuit de ambtelijke organisatie als vanuit het bestuur wordt de noodzaak  
tot meer innovatie bij Veiligheidsregio Brabant Zuidoost ervaren. Het is nog niet    
bekend op welke manier hier invulling aan gegeven gaat worden. Er r is in de hui-
dige begroting wel al een adviseur innovatie actief, maar geen structureel exploita-
tiebudget voor innovatie beschikbaar. 

Risico’s: Een drietal risico’s ten behoeve van het bestuur worden genoemd die mogelijk een 
substantiële impact kunnen hebben op het weerstandsvermogen van de VRBZO:  

 Het optreden van een datalek: de financiële impact van een datalek is toegeno-
men, doordat nieuwe wet- en regelgeving over datalekken in werking is getreden. 
Afhankelijk van de door de organisatie getroffen maatregelen kunnen instanties 
nu bij een datalek hoge boetes opleggen. VRBZO heeft de informatievoorziening 
deels in huis en deels extern georganiseerd en sinds 2016 maatregelen doorge-
voerd door het aanstellen van een gegevensbeheerder, het afsluiten van bewer-
kersovereenkomsten met leveranciers, het invoeren van een protocol melden da-
talek en het opstarten van een programma informatiebeveiliging op vlak van fy-
sieke, menselijke en technische aspecten. 

 Centrale inkoop: ter voorkoming van onrechtmatige inkopen is het proces be-
schreven, zijn er inkoopvoorwaarden vastgesteld en vindt er controle plaats vanuit 
de teams inkoop en bedrijfscontrol. Een werkgroep gaat in 2018 verder onder-
zoeken welke verbeteringen binnen het proces inkoop en contractbeheer mogelijk 
zijn om de risico’s in te perken.  

 Organisatieontwikkelingen in relatie tot Informatisering en Automatisering: de 
ontwikkelingen gaan dermate snel dat de afdeling I&A het tempo niet meer kan 
bijbenen. Dit heeft enkele keren gevolgen gehad voor de kwaliteit van implemen-
tatie van systemen met soms operationele gevolgen. Als maatregel worden meer 
prioriteiten gesteld waarbij kwaliteit gaat voor kwantiteit. Daarnaast is het van be-
lang om ontwikkelingen van systemen goed te borgen door de documentatie goed 
op orde te hebben.   

 
Naam: Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD) 
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten) 
Openbaar belang:  De GGD Brabant-Zuidoost heeft tot doel om bij te dragen aan een positieve ontwikke-

ling van de gezondheidssituatie van de inwoners van het samenwerkingsgebied door 
uitvoering van de publieke gezondheidszorg en de ambulancezorg. De GGD Brabant-
Zuidoost staat voor positieve gezondheid. De GGD beschermt, bewaakt en bevordert 
de gezondheid in onze regio en zijn daarbij de (sub)regionale en lokale verbinder in 
preventie. Daarnaast staan ze altijd klaar bij grote en kleine crisissen. Bij de uitvoering 
van alle taken wordt het eigen kunnen en de eigen keuzes van burgers centraal ge-
steld.  

Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. 
Relatie hoofdtaakveld:  Volksgezondheid en milieu 
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2019 3.075.000,- 2.475.000,- 
 Vreemd vermogen begin en eind 2019 13.225.000,- 12.695.000,- 
 (Voorlopig) geraamd resultaat 2018 / 2019 0,- 0,- 
 Gemeentelijke bijdrage 2018 / 2019 341.000,- 329.000,- 
Ontwikkelingen:  Het uitdragen van positieve gezondheid (gezondheid als middel), betere spreiding en 

beschikbaarheid van ambulances, veranderingen Jeugdgezondheidszorg (ontwikke-
lingen sociaal domein), een gezonde leefomgeving, gezondheid van statushouders, 
depressie- en suïcidepreventie, drugspreventie en de decentralisatie van het rijksvac-
cinatieprogramma. 

Risico’s:  Om risico's te beheersen wordt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling een actuele 
financiële risico-inventarisatie opgesteld door de GGD. Daarnaast wordt een actief ri-
sicomanagement ontwikkeld.  

 
Naam: Kempisch Bedrijvenpark 
Vestigingsplaats: Bladel (samenwerking 4 Kempengemeenten) 
Openbaar belang: Het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-

economisch oogpunt aanvaardbaar bedrijvenpark gelegen binnen het rechtsgebied, 
binnen de door het bevoegd gezag te stellen ruimtelijke en andere publiekrechtelijke 
randvoorwaarden en met inachtneming van de nader te formuleren sectorale doelstel-
lingen en uitgangspunten. 

Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur. 
Relatie hoofdtaakveld: Economie 
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Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2019 7.536.000,- 9.676.000,- 
 Vreemd vermogen begin en eind 2019 46.072.000,- 34.100.000,- 
 (Voorlopig) geraamd resultaat 2018 / 2019 7.536.000,- 2.140.000,- 
 Gemeentelijke bijdrage 2018 / 2019 0,- 0,- 

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

Ontwikkelingen:          Van de uitgeefbare grond (69 ha) is 51% verkocht (2018). Er is voldoende belang-
stelling voor de bedrijfskavels. Met diverse partijen worden verkoopgesprekken ge-
voerd en bouwplannen uitgewerkt. De verwachting is dan ook dat de geplande pro-
ductie van 7,3.ha in 2018 wordt gehaald. Daarnaast zijn in het eerste halfjaar van 
2018 diverse woonkavels verkocht.   

Risico’s: De belangrijkste risico’s zijn: 
  - Vertraging gronduitgifte. Het tempo van de uitgifte heeft grote invloed op het eindre-

sultaat van de exploitatie. Indien het break-evenpoint nog niet is bereikt, heeft dit een 
grotere impact op het resultaat, omdat de financieringslasten langer doorlopen.  

  - Meerkosten grondverwerving. Bij één aankoopdossier loopt nog een discussie over 
nabetaling i.v.m. een rechtelijke uitspraak over een nieuw bouwplan. Hierover zijn nog 
geen ontwikkelingen te melden. 

 
Naam: Samenwerking Kempengemeenten 
Vestigingsplaats: Reusel (samenwerking 5 Kempengemeenten) 
Openbaar belang:  De SK behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelne-

mers op de gebieden van: informatie en communicatie technologie (SSC); Werk in-
komen en zorg (ISD), Personeelszaken (P&O), Jeugdhulp en Veiligheid, Handhaving 
en Toezicht (VTH). 

Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur. 
Relatie hoofdtaakveld: Overhead, Sociaal domein en VHROSV 
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2019 0,- 0,- 
 Vreemd vermogen begin en eind 2019 nnb nnb 
 (Voorlopig) geraamd resultaat 2018 / 2019 0,- 0,- 
 Gemeentelijke bijdrage 2018 / 2019 4.474.000,- 4.817.000,- 
Ontwikkelingen:  Samenwerking Kempengemeenten is de afgelopen jaren flink gegroeid. Door deze 

ontwikkelingen is de organisatie van de Samenwerking Kempengemeenten zo groot 
geworden dat het bestuur van mening is dat opnieuw gekeken moest worden naar de 
organisatie en aansturing van onze samenwerking. In de kadernota 2018 zijn hiervoor 
verbetervoorstellen gedaan. Versterking van de Samenwerking is het motto waaron-
der de verbetervoorstellen uit de kadernota 2018 daadwerkelijk vertaald worden en tot 
uitvoering kunnen komen. Met deze versterking werd een belangrijk fundament ge-
legd voor de toekomst van de samenwerking in de Kempen. Een toekomst, die overi-
gens nog steeds afhankelijk is van de keuzes die de individuele gemeenten maken in 
het kader van Veerkrachtig Bestuur. De onzekerheid is uitgedrukt in de termijn die 
staat voor de verbeteringen. Zekerheid voor 2018, 2019 en 2020. Nog onzekerheid 
voor 2021. 

Risico’s:  Besloten is om in het verband van de SK geen Eigen Vermogen te vormen of aan te 
houden. Dit impliceert dat de SK niet kan beschikken over weerstandscapaciteit bij 
onvoorziene omstandigheden. In voorkomende gevallen zal dan teruggevallen moe-
ten worden op de deelnemende gemeenten, conform de overeengekomen regeling 
Samenwerking Kempengemeenten. 

 
Naam: Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) 
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten en provincie) 
Openbaar belang:  Verbeteringen te bewerkstelligen in vergunningverlening, toezicht en handhaving op 

het gebied van de fysieke leefomgeving, onder meer door een intensievere onderlinge 
samenwerking. Omgevingsdiensten zorgen ervoor dat de leefomgeving voor mens en 
dier veilig is en dat het milieu wordt beschermd. De ODZOB is met ingang van 1 juni 
2013 in werking getreden.  

Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. 
Relatie hoofdtaakveld: Veiligheid en VHROSV  
Financieel belang:  Eigen vermogen begin en eind 2019 1.515.000,- 1.515.000,- 
 Vreemd vermogen begin en eind 2019  3.831.000,- 3.681.000,- 
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 (Voorlopig) geraamd resultaat 2017 / 2019 0,- 0,- 
 Gemeentelijke bijdrage 2018 / 2019 272.000,- 220.000,- 
Ontwikkelingen:  Deze staan verwoord in de ODZOB begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021. 

De Omgevingswet, die naar verwachting op 1 juli 2019 in werking treedt, betekent een 
algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving, die ziet op de kwaliteit van de 
fysieke leefomgeving. De herziening heeft een grote impact op de manier van werken, 
de cultuur, het juridisch en technisch instrumentarium en grote gevolgen voor de be-
voegde gezagen en organisaties die bij de wet betrokken zijn. De wet beoogt het ver-
groten van de inzichtelijkheid en het gebruikersgemak, het versnellen van de besluit-
vorming, meer lokale afwegingsruimte en een samenhangende benadering. 

  De herziening vraagt om regionale afstemming en samenwerking. De ODZOB zal op 
de Omgevingswet voorbereid zijn om ook in de toekomst het basistakenpakket en de 
verzoektaken goed uit te kunnen voeren en de deelnemers in de gemeenschappelijke 
regeling te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van de nieuwe wet. 

Risico’s:  De belangrijkste risico’s zijn: 
- De door de gemeenten en provincies ingezette bezuinigingen die leiden tot omzet-

daling; 
- Het verlies van takenpakket aan kleine samenwerkingsverbanden en andere con-

currenten; 
- Het niet realiseren van doelstellingen efficiency, standaardisatie, uitvoeringsbeleid 

en uniformiteit; 
- Mutatie in werk, bijvoorbeeld lokaal beleid en t.z.t. de Omgevingswet. 

 
Naam: Metropoolregio Eindhoven (voormalige SRE) 
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten) 
Openbaar belang:  De regio moet voorzien in de behoefte aan werken, wonen, recreëren, maatschappe-

lijke participatie en een veilige leefomgeving zonder dat daarmee kansen voor toe-
komstige generaties verloren gaan. Het MRE wil een organisatie zijn die op een flexi-
bele wijze kan inspelen op de behoeften van de gemeenten en op doelmatige wijze 
mede inhoud geven aan de regionale vraagstukken.  

Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur. 
Relatie hoofdtaakveld:  Bestuur en ondersteuning, Verkeer en vervoer, Economie en Sociaal domein 
Financieel belang:  Eigen vermogen begin en eind 2019 3.124.000,- 2.950.000,- 
 Vreemd vermogen begin en eind 2019 19.739.000,- 17.377.000,- 
 (Voorlopig) geraamd resultaat 2018 / 2019 0,- 0,- 
 Gemeentelijke bijdrage 2018 / 2019 274.000,- 278.000,- 
Ontwikkelingen:  Evaluatie samenwerking 

 In de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd dat het Algemeen Bestuur per 1 ja-
nuari 2017 het functioneren van de Metropoolregio en de samenwerkingsrelatie met 
het regionaal platform zal evalueren. Dit is in de loop van 2017 uitgevoerd en heeft 
geresulteerd in een rapport. Naar aanleiding van dit rapport is een proces tot aanpas-
sing van de MRE gestart. Dit proces wordt “Update MRE” genoemd. Dit proces is in 
drie fasen verdeeld. Fase 1 is afgerond en heeft geleid tot het Ambitiedocument. Ten 
behoeve van een slagvaardigere organisatie is daarin opgenomen dat de MRE zich 
gaat focussen op de thema’s Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Lan-
delijk Gebied. 
Fase 2 is inmiddels gestart en richt zich op de uitwerking van het ambitiedocument in 
een regionale agenda en een nieuwe governancestructuur. Deze fase wordt in sep-
tember 2018 afgerond, waarna fase 3 wordt gestart. In deze laatste fase worden de 
voorgestelde regionale agenda en governancestructuur ter vaststelling voorgelegd 
aan de colleges en gemeenteraden van de 21 deelnemende gemeenten. 

 Ambtelijke organisatie 
 De Metropoolregio Eindhoven heeft een kleine organisatie die het bestuurlijk proces 
strategisch en organisatorisch ondersteunt. De ambtelijke organisatie richt zich met 
name op het faciliteren, coördineren en ondersteunen van de bestuurlijke processen. 
De bedrijfsvoering zal hierop verder worden afgestemd. 

Risico’s:  De benodigde weerstandscapaciteit heeft een directe relatie met de activiteiten van 
de organisatie Metropoolregio Eindhoven. Vanaf 2017 zijn de uitvoerende SRE taken 
merendeels afgebouwd en resten er alleen nog werkzaamheden voor de nieuwe net-
werkorganisatie en voor (het landgoed) Gulbergen. De risico’s van Gulbergen worden 
afgedekt door de voorziening Gulbergen. De risico’s die voortvloeien uit de reguliere 
werkzaamheden worden afgedekt door de algemene reserve van de Metropoolregio 
Eindhoven.  
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 Wel kent de Metropoolregio Eindhoven als gevolg van de transformatie aanzienlijke 
frictiekosten. Het betreft zowel voormalig personeel van de Milieudienst als de reduc-
tie van het personeelsbestand van het SRE. De intentie is om deze lasten in het tijd-
vak tot 2020 volledig af te bouwen. Voor de afbouw zijn de risico’s grotendeels afge-
dekt door de vorming van de voorziening Reorganisatie SRE. In de afbouw wordt re-
kening gehouden met een reductie van de boventalligen van 20% per jaar. De voor-
ziening moet jaarlijks opnieuw beoordeeld en geactualiseerd worden om vast te stel-
len dat deze voorziening toereikend is om de uitgaven van de reorganisatie te bekos-
tigen. Het financiële risico is eind 2017 berekend op € 96.000 waarvoor geen ruimte is 
in de voorziening. Een uitgebreid aantal instrumenten wordt ingezet om dit risico in te 
perken. 

  Er vindt op dit moment een onderzoek plaats naar de toekomstbestendigheid van het 
RHCe. Dit onderzoek kan leiden tot de conclusie dat er extra kosten gemoeid zijn met 
maatregelen om het RHCe klaar te maken voor de toekomst met moderne digitale 
middelen en beheersoplossingen. Later in 2018 wordt in dit kader een begrotingswij-
ziging (2019) vanuit de MRE verwacht. 

 
Naam: WVK-groep 
Vestigingsplaats: Bladel (samenwerking 4 Kempengemeenten) 
Openbaar belang: Het openbaar lichaam “WVK-groep” is per 1 januari 2015 gebaseerd op de Participa-

tiewet en de Wet sociale werkvoorzieningen (voor het ‘zittende’ bestand op 31 de-
cember 2014) en heeft tot doel het gemeenschappelijk belang sociale werkvoorzie-
ning voor de deelnemende gemeenten te behartigen. WVK-groep biedt passend werk 
aan mensen met een handicap en aan mensen die om andere redenen moeilijk aan 
een reguliere baan kunnen komen. Naast de uitvoering van de (voormalige) Wsw 
(Wet op de sociale werkvoorziening), voert WVK-groep ook andere instrumenten voor 
gesubsidieerde arbeid en arbeidsmatige dagbesteding in het kader van de Participa-
tiewet uit voor de gemeente Bladel.  

Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur. 
Relatie hoofdtaakveld:  Verkeer en vervoer, Sport, cultuur en recreatie en Sociaal domein 
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2019 25.914.000,- 23.331.000,- 
 Vreemd vermogen begin en eind 2019 1.772.000,- 1.802.000,- 
 (Voorlopig) geraamd resultaat 2018 / 2019 35.000,- - 549.000,- 
 Gemeentelijke bijdrage 2018 / 2019 250,- 250,- 

De gemeente draagt voor 25% bij in het exploitatieresultaat (zowel positief als nega-
tief). WVK-groep is ondanks het aflopende sw-bestand nog steeds een goed lopend 
SW-bedrijf, over 2017 werd nog een positief exploitatieresultaat gehaald van € 
784.000,-. De gemeente betaalt 1 euro per (voormalige) Wsw-er. Daarnaast ontvangt 
de gemeente een winstuitkering tot en met 2020 van WVK-groep. De rijksbijdrage die 
we ontvangen voor de uitvoering van de Wsw betalen we één-op-één door aan WVK-
groep.  

Ontwikkelingen: Per 1 januari 2015 ontvangen de gemeenten een zogenaamd gebundeld Participatie-
budget ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet (excl. de uitkeringen). 
Vanuit dit budget dienen de re-integratie activiteiten bekostigd te worden maar ook de 
verplichtingen op basis van de Wsw (loonverplichtingen Wsw-dienstbetrekkingen). Op 
1 januari 2015 is ook de Wsw afgesloten voor nieuwe instroom. De Participatiewet en 
de krimp die het rijk voorstaat ten aanzien van de Wsw-sector blijft voor WVK-groep 
niet zonder gevolgen. De verminderde subsidie en een teruglopende omzet kunnen 
door WVK-groep in de toekomst niet meer volledig opgevangen worden door het 
verminderen van de ambtelijke formatie en andere kostensoorten omdat het overblij-
vend Wsw-bestand de geldende rechten (Wsw-cao) behoudt en de subsidie wordt af-
gebouwd. Dat betekent dat WVK-groep op zoek moet naar een nieuw ‘verdienmodel’ 
door meer in te zetten op verschillende instrumenten die goede uitvoering van de Par-
ticipatiewet waarborgen. Bijvoorbeeld door de WVK-infrastructuur te benutten voor 
personen die met een loonkostensubsidie een passende werkplek bij WVK-groep 
kunnen invullen (als nieuwe vorm van ‘beschut werk’). Toedeling –door gemeen-
ten/ISD (als beheerder van het re-integratiebudget)- van deze nieuwe taken aan 
WVK-groep zal positieve effecten hebben op de exploitatie van WVK-groep (ten op-
zichte van het ‘krimpscenario’). De instroom van ‘Participatiewetters’ zal immers uit-
eindelijk bepalend zijn voor de bijdrage aan een positief effect op de WVK-exploitatie. 
De 4 Kempengemeenten hebben met de ‘Visienota Participatiewet 2015-2018’ al een 
richting aangegeven voor de verdeling van de Participatiewetgelden. De afgelopen 
maanden is deze visie geconcretiseerd in het bedrijfsplan ‘Iedereen werkt mee’ van 



104 

het per 1 januari 2019 beoogde Participatiebedrijf de Kempen waarin alle huidige ta-
ken van WVK-groep en de doelmatigheid- en rechtmatigheidstaken in het kader van 
de Participatiewet van ISD de Kempen zijn ondergebracht. Met dit plan is er een dui-
delijk  toekomstscenario met bijbehorend verdienmodel vastgelegd voor de (voormali-
ge) ‘Wvk-taken’. 

Risico’s: De krimp van de Wsw en de bezuiniging op de Wsw subsidie heeft direct financiële 
gevolgen. Ook voor 2019 wordt rekening gehouden met een subsidiebedrag dat niet 
toereikend is voor de dekking van de structurele loonkosten Wsw. Daarnaast blijken 
vooral de industriële activiteiten gevoelig voor schommelingen in de conjunctuur. Bij 
een wegzakkende economie wordt het werkaanbod al snel minder en komt de prijs-
stelling onder druk te taan. Een negatieve omslag naar een verliesgevende industriële 
sector is dan snel bereikt. Door de –huidige- fluctuerende economie kampt WVK-
groep door de afname van het sw-bestand regelmatig met problemen om een volle 
orderportefeuille te realiseren, met name op het vlak van het meest eenvoudige werk. 
In het eerder genoemde bedrijfsplan Participatiebedrijf de Kempen zijn de ambities en 
mogelijkheden (via de Participatiewet) vastgelegd om op deze ontwikkelingen in te 
spelen. Door de integratie van de Wvk-taken en een deel van de ISD-taken in één 
nieuwe organisatie zullen ook de begrotingen van beide taken worden geïntegreerd. 
Door een hogere bijdrage van de gemeenten aan deze nieuwe organisatie t.b.v. de 
voormalige ISD-taken is er (pas) vanaf 2022 een tekort begroot.  

 
Naam:  Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB) 
Vestigingsplaats: Oirschot  
Openbaar belang: Het ondersteunen van de deelnemende gemeenten en aangesloten organisaties bij 

het uitvoeren van diverse inkoopacties voor het behalen van voordelen op zowel fi-
nancieel, kwalitatief als procesmatig gebied. 

Bestuurlijk belang: Het verzorgingsgebied wordt ingedeeld in 5 clusters (cluster 1: “BOV en De Kempen”, 
cluster 2: “A2 gemeenten en Dommelregio”, cluster 3: “Peelgemeenten”, cluster 4: 
“Noordoost” en cluster 5: “Overig”). De gemeente Bladel maakt deel uit van het clus-
ter BOV (Best, Oirschot en Veldhoven) en De Kempen. Per cluster worden twee be-
stuurders gekozen m.u.v. cluster 5 “Overig”  (bijv. VRBZO). Daarnaast worden twee 
secretarissen toegevoegd aan het bestuur en is de voorzitter van het bestuur een 
burgemeester. Tevens neemt één bestuurder van de gemeente Bladel zitting in de 
Vergadering van Aangeslotenen. 

Relatie beleidsveld: Overhead 
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2019 nnb nnb 
 Vreemd vermogen begin en eind 2019 nnb nnb 
 (Voorlopig) geraamd resultaat 2018 / 2019 0,- 0,- 
 Gemeentelijke bijdrage 2018/2019 122.000,- 122000,- 
 De gemeentelijke bijdrage 2019 is na aftrek van het behaalde resultaat door Bizob in 

2018. De gemeente neemt op jaarbasis 210 dagen af van de Stichting. Betaling ge-
beurt tegen een voorcalculatorisch door het bestuur bepaalde vergoeding. 

Ontwikkelingen: Afhankelijk van samenwerkingen tussen gemeenten en gezamenlijke visies wordt 
bepaald hoe samenwerking in het inkoopproces kan plaatsvinden. Dit varieert van 
minimaal kennisdelen op de achtergrond tot het volledig samen doorlopen van pro-
jecten. Verder zullen de ontwikkelingen in zowel contractmanagement als contractbe-
heer binnen het sociaal domein maar ook die binnen openbare ruimte en bedrijfsvoe-
ring  die  afgelopen jaar is ingezet, verder worden doorontwikkeld. 

Daarnaast zal verdere invulling worden gegeven aan de realisatie van de door de gemeente gestelde doelen 
op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, waarbij gedacht kan wor-
den aan social return, duurzaamheid en betrokkenheid van het en MKB en regionale 
en lokale ondernemers. 

Risico’s De aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatie tekorten. 
 
4.8.4 Privaatrechtelijke verbondenheden 
Naam: NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 
Vestigingsplaats: ’s-Gravenhage 
Openbaar belang:  BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk 

belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maat-
schappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt kredieten tegen lage tarieven 
aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend over-
heden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onder-
wijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de 
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BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van 
geldbelegging. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. 

Bestuurlijk belang: De gemeente is aandeelhouder (62.790 aandelen) 
Relatie hoofdtaakveld:  Algemene dekkingsmiddelen 
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2019 nnb nnb 
 Vreemd vermogen begin en eind 2019 nnb nnb 
 Resultaat 2016 / 2017 369 mln. 393 mln. 
 Dividend uitkering 2018 / 2019 159.000,- 169.000,- 

Ontwikkelingen: Wij verwachten dat gedurende het begrotingsjaar zich geen veranderingen voorge-
daan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. De BNG wordt door beleg-
gers onverminderd als één van de veiligste banken ter wereld beschouwd.  

Risico’s:  Het uit te keren dividend.  
 
Naam:  NV Brabant Water  
Vestigingsplaats:  ’s-Hertogenbosch 
Openbaar belang:  De uitoefening van een bedrijf op het gebied van de watervoorziening en het verrich-

ten van alle werkzaamheden die verband houden met de waterketen in de ruimste zin 
van het woord.  

  Door de fusie van de NV WOB en de NV Waterleiding Maatschappij Noord-West-
Brabant in Brabant Water NV per 1 januari 2002 heeft de gemeente Bladel 17.706 
nieuwe aandelen verkregen met een nominale waarde van € 0,10 per aandeel.  

Bestuurlijk belang: De gemeente is aandeelhouder (17.706 aandelen) 
Relatie hoofdtaakveld:  Economische zaken 
Financieel belang:  Eigen vermogen begin en eind 2019 nnb nnb 
 Vreemd vermogen begin en eind 2019 nnb nnb 
 Resultaat 2016 / 2017 35 mln. 31 mln. 
 Dividend uitkering 2017 / 2018 0,- 0,- 

  Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in 
Brabant Water heeft. 

Ontwikkelingen: Brabant water is bezig met het ontwikkelen van een “distributienet van de toekomst”. 
Het vervangingsvraagstuk van het leidingnetwerk is complex. Brabant water antici-
peert hierop door een wenssituatie te schetsen van het watertransport in 2030. Jaar-
lijks wordt een vervangingsprogramma van het leidingnetwerk opgesteld. Door vooruit 
te kijken naar 2030 en gebruik te maken van nieuwe technologieën probeert Brabant 
Water de vervangingspiek vanaf 2040 te verkleinen.. 

Risico’s:  Nihil, omdat de levering en distributie verzorgd wordt door monopolistische bedrijven, 
waarvan de aandelen in handen zijn van de provinciale en gemeentelijke overheid. 

 
Naam:  Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland U.A.  
Vestigingsplaats:  Heeze 
Openbaar belang:  De Bosgroep ondersteunt de leden op diverse manieren bij de doelmatige ontwikke-

ling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen. 
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene leden vergadering. 
Relatie hoofdtaakveld:  Sport, cultuur en recreatie 
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2019 nnb nnb 
 Vreemd vermogen begin en eind 2019 nnb nnb 
 (Voorlopig) geraamd resultaat 2018 / 2019 nnb nnb 
 Gemeentelijke beheerbijdrage 2018 / 2019 4.000,- 4.000,- 

  De coöperatie heeft niet tot doel het maken van winst. In artikel 4 van de statuten is 
geregeld dat elke aansprakelijkheid van de leden voor een tekort van de coöperatie is 
uitgesloten. 

Ontwikkelingen:  In de perspectiefnota 2013 is besloten om de komende jaren de te ontvangen PSN-
subsidie niet meer door te betalen aan de Bosgroep gelet op de omvang van het posi-
tieve beheersaldo van de gemeente Bladel binnen de Bosgroep. De coöperatie heeft 
niet tot doel het maken van winst. 

Risico’s:  Er zijn geen risico’s bekend. 
 
Voor een algemene toelichting van de risico’s betreffende verbonden partijen wordt verwezen naar § 4.1. 
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5. Financiële begroting (overzicht van baten en lasten) 
 
5.1 Algemeen 
Het algemene uitgangspunt is een sluitende begroting. Wettelijk gezien hoeft alleen het begrotingsjaar slui-
tend te zijn. Als dit niet het geval is moet de begroting meerjarig (laatste jaarschijf) sluitend zijn. De begroting 
is in het begrotingsjaar 2019 sluitend. 
 
5.2 Toelichting op overzicht baten en lasten  
Bij het opstellen van de begroting 2019 is rekening gehouden met de uitgangspunten zoals deze bij de vast-
stelling van de financiële kaderstelling begroting 2019 

5
 door de raad zijn bepaald. Daarnaast is de besluit-

vorming bij de perspectiefnota kaderstellend geweest voor de samenstelling van de begroting en zijn de fi-
nanciële consequenties van de meicirculaire 2018 daarin (aanvullend) verwerkt.  
 
De provincie geeft in de “Begrotingscirculaire 2018” en de “Analyse financiën decentralisaties sociaal domein 
2018” de nodige aandachtspunten. Ook de BBV voorschriften schrijven voor dat, naast de gronden waarop de 
ramingen zijn gebaseerd, ook de motivering daarvan moet worden opgenomen. De gronden en motivering 
treft u onderstaand aan: 
*  Teneinde de gemeentelijke koopkracht op peil te houden zijn de gemeentelijke belastingen op basis van 

de financiële kaderstelling verhoogd met een (nagecalculeerd) inflatiepercentage van 1,40%. De verhoging 
van belastingen en rechten, waarbij sprake is van volledige kostendekking, is afhankelijk van de opgetre-
den kostenstijging. 

*  De berekening van de uitkering uit het gemeentefonds is geraamd op basis van de meicirculaire 2018. 
Voor de ruimte onder het BCF plafond hebben wij (vooralsnog alleen) voor 2019 een stelpost geraamd van 
50% over de laatst bekende realisatiecijfers. Deze bedraagt € 68.000,-. De komende periode zal (landelijk) 
worden benut om te bezien of het mogelijk en wenselijk is om voor de begroting 2020 nadere richtlijnen op 
te stellen voor de wijze waarop de ruimte onder het BCF plafond kan worden opgenomen als verwachte 
baten. De uitkering is opgenomen tegen een constant loon- en prijsniveau.  

*  De ramingen die onderhevig zijn aan nominale ontwikkelingen (aantal inwoners, aantal woningen, aantal 
bijstandontvangers e.d.) zijn in meerjarenramingen aangepast. 

*  De ramingen voor de begrotingsjaren 2019 - 2022 zijn gebaseerd op een gelijkblijvend prijspeil. Voor de 
jaren 2020 tot en met 2022 is uitgegaan van een constant loon- en prijsniveau met als basis het niveau 
zoals opgenomen in de begroting 2019.  

*  De uitgaven aan onderhoud van kapitaalgoederen zijn gebaseerd op beleidskaders en beheerplannen per 
kapitaalgoed. 

* In het meerjareninvesteringsprogramma 2019–2022 is rekening gehouden met een jaarlijks rentepercen-
tage van 2,00%. 

*  De verwerking van reserves en voorzieningen geschiedt op basis van het vastgestelde beleidskader. 
*  De ramingen die aan rente-effecten onderhevig zijn (bespaarde rente, investeringen e.d.) worden verwerkt 

overeenkomstig de gedragslijn, zoals opgenomen in de rentenotitie van de commissie BBV.  
*  De loonkosten worden geraamd op basis van de toegestane formatie 2019. Er is voor 2019 rekening ge-

houden met een structurele loonstijging van 2,7%. Dit percentage is ontleend aan de Macro Economische 
Verkenning 2018. Naast deze loonontwikkeling houden we rekening met de periodieke verhogingen van 
personen die daarvoor in aanmerking komen.  

*  Zowel in de begroting als in de meerjarenraming zijn de aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
geraamd, zoals IZA-premies, pensioenpremies en vakantie- en overige IKB gelden. Dat is in overeen-
stemming met de vereisten volgens de BBV-voorschriften. 

* Lasten voor nieuw beleid/investeringen wordt reëel geraamd. De onderuitputting kapitaallasten is opgeno-
men in het overzicht van incidentele baten en lasten. 

* De lasten van het sociaal domein zijn voor een belangrijk deel afgestemd op de realisatiecijfers van vorige 
jaren in combinatie met afgesloten contracten. De baten van het sociaal domein zijn opgenomen overeen-
komstig de bedragen die zijn vastgesteld in de meicirculaire 2018. 

* De deelnemende gemeenten in een gemeenschappelijke regeling (GR) zijn verantwoordelijk voor de fi-
nanciële positie van de GR. 

* De beschikbare weerstandcapaciteit dient gekoppeld te worden aan de risico’s. 
* De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de vergunningshouders, asielzoekers die een 

verblijfsvergunning hebben gekregen.  
 
  

                                                      
5
  De financiële uitgangspunten voor de begroting 2019 werden vastgesteld in de raadsvergadering van 17 mei 2018. 
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5.3 Overzicht van de geraamde lasten en baten per (hoofd)taakveld 
De aansluiting op de financiële gegevens per hoofdtaakveld en een onderbouwing daarvan zijn onderge-
bracht in de financiële begroting. Dit hoofdstuk bevat een totaaloverzicht van de lasten en baten van alle 
hoofdtaakvelden. Overhead en de algemene dekkingsmiddelen worden afzonderlijk weergegeven. Daarnaast 
zijn voor extra inzicht in de financiële positie de baten en lasten per hoofdtaakveld geschoond van de beoog-
de verrekeningen met reserves. De verrekeningen met reserves maken formeel geen onderdeel uit van de 
begroting van lasten en baten. Voor reserves geldt dat onttrekkingen evenals de stortingen via de resultaat-
bestemming lopen. 
 
Tenslotte wordt het geraamde resultaat bepaald. De mutaties van de reserves worden in het begrotingsjaar 
waarin de uitgaven/inkomsten worden gedaan geautoriseerd. Bij de rekening vindt een vergelijkbare procedu-
re plaats. De jaren 2017 – 2022 geven dan het navolgende beeld: 
 

 
 
Het concernresultaat is, zoals hiervoor vermeld, tot stand gekomen op grond van de richtlijnen BBV. Dit leidt 
tot een nadelig resultaat van € 426.000,- in 2019. Dit is het saldo van de mutaties tussen de begroting van 
baten en lasten. In de begroting hebben daarnaast reeds tot een bedrag van per saldo in 2019 € 680.000,- 
mutaties in reserves plaatsgevonden. Het geraamd voordelig resultaat bedraagt dan € 254.000,-, waarvan € 
85.000,- incidenteel en € 169.000,- structureel. Het begrotingsresultaat wordt verrekend met de algemene 
reserve. 
 
In bijlage II hebben we op grond van artikel 7 lid 3c van het BBV een overzicht opgenomen van de geraamde 
lasten en baten per taakveld. De voorgeschreven taakvelden hebben geen invloed op de indeling van de be-
groting en de uitoefening van de autorisatiebevoegdheid van de gemeenteraad. 

Hoofdtaakvelden

(bedragen x € 1.000,-)

lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo saldo 

2020

saldo 

2021

saldo 

2022

0. Bestuur en ondersteuning -2.317 735 -1.582 -5.969 5.668 -301 -1.552 945 -607 -256 -658 -662

1. Veiligheid -1.346 78 -1.268 -1.533 74 -1.459 -1.588 76 -1.512 -1.511 -1.511 -1.511

2. Verkeer en vervoer -1.922 253 -1.669 -2.470 64 -2.406 -2.437 32 -2.405 -2.806 -2.872 -2.933

3. Economie -587 1.159 572 -734 1.232 498 -656 1.216 560 674 718 775

4. Onderwijs -2.588 392 -2.196 -2.353 109 -2.244 -2.299 33 -2.266 -2.816 -2.359 -2.366

5. Sport, cultuur en recreatie -4.049 501 -3.548 -3.878 501 -3.377 -3.956 604 -3.352 -3.332 -3.303 -3.314

6. Sociaal domein -20.037 3.386 -16.651 -19.803 3.171 -16.632 -19.449 2.734 -16.715 -16.155 -16.083 -15.800

7. Volksgezondheid en milieu -5.701 4.855 -846 -5.281 4.353 -928 -5.010 4.320 -690 -702 -658 -664

8. VHROSV -3.464 3.597 133 -3.625 2.154 -1.471 -4.593 3.659 -934 -1.059 -544 -782

Subtotaal (excl.overhead, algemene 

dekkingsmiddelen en onvoorzien)
-42.011 14.956 -27.055 -45.646 17.326 -28.320 -41.540 13.619 -27.921 -27.963 -27.270 -27.257

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet 

gebonden is:

- Uitvoering wet WOZ woningen -162 -162 -160 -160 -164 -164 -164 -164 -164

- Uitvoering wet WOZ niet woningen -28 -28 -28 -28 -32 -32 -32 -32 -32

- OZB woningen -9 10 1 -7 4 -3 -7 4 -3 -3 -3 -3

- OZB niet-woningen -9 10 1 -7 3 -4 -7 3 -4 -4 -3 -3

- Baten heffing en invordering OZB woningen 2.206 2.206 2.247 2.247 2.336 2.336 2.360 2.382 2.389

- Baten heffing en invordering OZB niet-woningen 1.610 1.610 1.721 1.721 1.778 1.778 1.854 1.910 1.967

Uitkeringen gemeentefonds:

- Algemene uitkeringen -5 16.741 16.736 -5 17.429 17.424 -5 29.144 29.139 29.454 29.703 29.940

- Integratie-uitkering sociaal domein 11.061 11.061 10.819 10.819

Dividend -19 103 84 -11 159 148 -7 169 162 164 166 166

Saldo van de financieringsfunctie -397 435 38 -567 540 -27 -484 466 -18 -12 -7 9

Overige algemene dekkingsmiddelen 711 711 458 458 343 343 330 324 334

Vennootschapsbelasting -75 -75 -15 -15 -12 -12 -14 -17 -14

Totaal algemene dekkingsmiddelen -704 32.887 32.183 -800 33.380 32.580 -718 34.243 33.525 33.933 34.259 34.589

Overhead -5.180 277 -4.903 -5.485 244 -5.241 -5.633 256 -5.377 -5.404 -5.371 -5.338

Onvoorzien en stelposten -55 376 321 -217 -217 -653 -653 -264 -771 -765

Saldo van baten en lasten -47.950 48.496 546 -52.148 50.950 -1.198 -48.544 48.118 -426 302 847 1.229

Reserves

Bestuur en ondersteuning -1.594 3.305 1.711 -358 2.428 2.070 -276 956 680 396 -178 -50

Geraamd resultaat -49.544 51.801 2.257 -52.506 53.378 872 -48.820 49.074 254 698 669 1.179

waarvan incidentele baten en lasten 4 85 595 131 168

waarvan structureel begrotingssaldo 868 169 103 538 1.011

(- = nadeel en + = voordeel)

Jaarrekening 2017 Gewijzigde begroting 2018 Begroting 2019 Meerjarenraming
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5.4 Overzicht van de geraamde incidentele lasten en baten 
Ingevolge de BBV-voorschriften presenteren wij het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten 
voor het begrotingsjaren 2019 t/m 2022. Dat overzicht is onmisbaar voor het verkrijgen van een juist beeld 
van het materieel evenwicht van de (meerjaren)begroting en daarmee van de financiële positie van de ge-
meente. Er is sprake van materieel evenwicht als de structurele lasten ten minste gedekt worden door de 
structurele baten. Dit overzicht is ook voor de provincie als toezichthouder belangrijk voor de bepaling van het 
materieel evenwicht van de begroting. 
 
Het overzicht ziet er als volgt uit: 
 

 

Hoofd- bedragen x € 1.000,-

taakveld   taakveld uitg. ink. uitg. ink. uitg. ink. uitg. ink.

Bestuur en ondersteuning  

0.2 Verkiezingen n -30        

 v 75  v 75  v 75  v 75

0.5 onderuitputting kapitaallasten (mip) v 275  v 599  v 100  v 107  

v 245 v 75 v 599 v 75 v 100 v 75 v 107 v 75

Overhead en ondersteuning organisatie

 v 36  v 21     

n -6        

n -7  n -7  n -7    

n -10        

n -5        

n -28 v 36 n -7 v 21 n -7    

Algemene dekkingsmiddelen

0.2 stelpost voorbereiding raadsprogramma n -75        

0.9 vennootschapsbelasting n -12  n -14  n -17  n -14  

n -87  n -14  n -17  n -14  

Economie

3.1 herijking Kempische Bedrijventerreinenvisie (mip) n -15        

3.2 Vergoeding KBP secretariaat  v 5       

3.2 Vergoeding KBP administratie/ondersteuning  v 25       

3.2 update bedrijventerrein De Sleutel (mip) n -20  n -20  n -20    

3.2 faciliteren bedrijfsverplaatsingen (mip) n -10        

3.4 Kempische Vrijetijdsvisie (mip) n -20        

3.4 Kempenvisie vrijetijdseconomie n -51        

3.4 onderzoek/controle toeristenbelasting   n -7      

n -116 v 30 n -27  n -20    

Onderwijs

4.2 gemeentelijke bijdrage trajectbegeleiding n -2  n -4      

4.2 afwaardering en kosten de Vest (mip)   n -399      

totaal onderwijs n -2  n -403      

Sport, cultuur en recreatie

5.3 bijdrage participatieovereenkomst Cmk/doorbetaling n -10 v 10 n -10 v 10     

totaal sport, cultuur en recreatie n -10 v 10 n -10 v 10     

Sociaal domein

6.2 Uitvoering controles BIZOB n -7        

6.4 Participatiebudget n -80        

6.72 armoedebestrijding kinderen n -19  n -18      

n -106  n -18      

Volksgezondheid en milieu

n -5  n -5      

n -25  n -25      

n -30  n -30      

Ruimtelijke ontwikkeling en beheer

n -7        

n -80 v 80       

 v 4  v 125  v 489  v 239

8.2 bijdrage bovenwijkse voorziening plan de Biezen 2.1  v 27 v 30      

n -87 v 111 v 30 v 125  v 489  v 239

totaal algemene dekkingsmiddelen

totaal volksgezondheid en milieu

totaal sociaal domein

totaal economie

7.4 Kosten bestrijding ziekten en plagen

7.3 projectkosten begeleiding stoppende ondernemers

0.3 grondverkopen algemene dienst

totaal bestuur en ondersteuning

0.4 digitaal inwonerspanel

0.4 opstellen beleid informatiebeveiliging en privacy

0.4 bijdrage huisvesting en coord. CBS

0.4 huren/werkplekvergoedingen

2019 2020 2021 2022

0.4 akoestisch optimaliseren kantoren (mip)

8.1 advieskosten vastgoedbeheer

totaal ruimtelijke ontwikkeling en beheer

8.2 grondexploitaties: diverse winstuitnames

8.1 anterieure overeenkomsten (mip)

totaal overhead en ondersteuning organisatie
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De incidentele lasten en baten worden onderstaand op hoofdlijnen nader toegelicht. 
 
Bestuur en ondersteuning 
We houden rekening met incidentele kosten voor verkiezingen. Kosten van verkiezingen merken we als inci-
denteel aan omdat niet ieder jaar verkiezingen gehouden worden. Bij de bezuinigingsmaatregelen in 2013 
was er voor gekozen om de kosten van verkiezingen jaarlijks incidenteel te ramen. Jaarlijks worden opbreng-
sten geraamd van verkoop gronden, die niet via de grondexploitatie lopen. Op grond van provinciale voor-
schriften mogen deze opbrengsten niet als structureel aangemerkt worden. 
 
In de raadsvergadering van 23 maart 2017 heeft uw raad de nota “waarderen, activeren en afschrijven van 
vaste activa” vastgesteld. In deze nota is voor het nieuwe afschrijvingsbeleid aansluiting gezocht bij het “Ge-
meenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK)” van de provincie. Hierin is vastgelegd hoe Gedeputeerde 
Staten invulling geven aan het financieel toezicht met name wat de onderuitputting van de kapitaallasten be-
treft inzake nieuwe investeringen. 
 
Bij activering van een investering zal voor de toezichthouder in redelijkheid vast moeten staan, dat de ge-
meente in staat is om de volle jaarlasten binnen een structureel sluitende begroting van t+0 (eventueel op 
termijn binnen de meerjarenraming) te kunnen opvangen. In aansluiting op het toezichtkader van de provincie 
worden de kapitaallasten voortaan geraamd met ingang van 1 januari van het jaar waarin de investeringskre-
dieten beschikbaar worden gesteld (t+0). Tevens wordt in het eerste planjaar (t+0) eenmalige onderuitputting 
geraamd op basis van dezelfde structurele (afschrijvings- en rente) parameters.  
 
Overhead en ondersteuning organisatie 
Van het KBP wordt op basis van een dienstverleningsovereenkomst tot en met 2020 vergoeding ontvangen 
voor het beschikbaar stellen van ICT-faciliteiten en kantoorruimten. In 2018 is begonnen met het opstellen van 
beleid in het kader van informatiebeveiliging en privacy. Voor de afronding hiervan wordt voor het jaar 2019 
nog een raming van € 10.000,- nodig geacht. 
 
In 2017 is een project gestart genaamd “Datagedreven Kempengemeenten”. Doel van dit project is te kijken of 
het gebruik van aanwezige data binnen de gemeenten gebruikt en gecombineerd kan worden om daarmee 
betere en transparantere besluitvorming, dienstverlening en communicatie te creëren. Vanuit de medewerkers 
van de verschillende organisaties binnen de Kempen kunnen hiertoe projecten worden aangedragen. Eind 
2017 is in het kader van dit project een samenwerking aangegaan met het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS), zodat er meer data gebruikt kunnen worden of de eigen data verrijkt kunnen worden met de bij het 
CBS aanwezige gegevens. Deze samenwerking heeft geleid tot het “Rural Data Centre de Kempen”.  
In het kader van een gesloten samenwerkingsovereenkomst met het CBS is de gemeente Bladel een bijdrage 
van € 6.000,- verschuldigd voor 2019 ten behoeve van de CBD coördinator en de huisvesting van het CBS 
Rural Data Center De Kempen in het gemeentehuis van Reusel- De Mierden.    
 
Voor het opzetten van een digitaal inwonerspanel dient voor 2019 rekening gehouden te worden met € 
5.000,-. Voor de toelichting akoestisch optimaliseren kantoren wordt verwezen naar § 3.0.1. 
 
Algemene dekkingsmiddelen 
De geraamde voorbereidingskosten voor het raadsprogramma 2018-2022 bedragen voor 2019 € 75.000,-. 
 
Per activiteit beoordelen we jaarlijks of met de uitoefening van de betreffende activiteit een onderneming in 
fiscaalrechtelijke zin wordt gedreven. De meeste activiteiten komen niet door de zgn. “ondernemerspoort”. Dit 
komt omdat deze activiteiten geen winst genereren of doordat in fiscale zin de gemeente niet deelneemt aan 

Hoofd- bedragen x € 1.000,-

taakveld   taakveld uitg. ink. uitg. ink. uitg. ink. uitg. ink.

Reserves

0.10 algemene reserve: dekking afwaardering en kosten de Vest    v 399     

0.10 algemene reserve: dekking voorbereiding raadsprogramma  v 75       

0.10 algemene reserve: vrijval surplus grondexploitatie n -70        

0.10 reserve grondexploitatie: vrijval surplus  v 70       

0.10 reserve grondexploitatie: winstuitnames n -4  n -125  n -489  n -239  

0.10 reserve bovenwijkse voorziening n -27  n -30      

n -101 v 145 n -155 v 399 n -489  n -239  

n -322 v 407 n -35 v 630 n -433 v 564 n -146 v 314

2019 2020 2021 2022

totaal reserves

totaal incidentele lasten en baten
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het economische verkeer. Naar huidig inzicht zullen we voor een drietal activiteiten (ondersteuning KBP, ex-
ploitatie van kermissen en grondexploitaties) Vpb-plichtig worden. 
 
Omdat de fiscale winsten door de jaren heen (kunnen) fluctueren hebben wij de vennootschapsbelasting als 
incidenteel aangemerkt. 
 
Economie 
In het meerjareninvesteringsprogramma zijn een viertal eenmalige budgetten opgenomen (zie § 3.3). Van het 
KBP worden op basis van een dienstverleningsovereenkomst vergoedingen ontvangen voor het voeren van 
secretariaat en financiële en administratieve werkzaamheden.  
 
In 2017 is de Kempenvisie Vrijetijdsvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. Op basis 
hiervan zijn in 2019 eenmalige budgetten beschikbaar gesteld. Periodiek wordt onderzoek gedaan naar de 
volledigheid van de verstrekte aangiften toeristenbelasting. 
 
Onderwijs 
Nederland bestaat uit 39 RMC-regio's (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie), iedere RMC-regio bestaat uit 
verschillende gemeenten. Zo valt de gemeente Bladel onder de RMC-regio Zuidoost-Brabant. Elke RMC-regio 
heeft een contactgemeente die de aanpak en registratie van voortijdig schoolverlaters coördineert en die zorg 
draagt voor mogelijkheden van doorverwijzing en herplaatsing in het onderwijs. Voor de regio Zuidoost-
Brabant is Eindhoven de contactgemeente. Eindhoven ontvangt jaarlijks van het Rijk een specifieke, regionaal 
in te zetten, RMC-uitkering. Met ingang van 2017 heeft de rijksoverheid het aantal RMC-taken aanzienlijk 
uitgebreid, terwijl het hiervoor beschikbare budget niet werd opgehoogd. Herbezinning op de inzet van het 
RMC-budget en de hieruit bekostigde 'Trajectbegeleiding 17-' was daarom nodig. Er is gekozen voor een 
scenario dat vanaf 2019 voorziet in een naar rato bepaalde gemeentelijk bijdrage, waarmee de voor traject-
begeleiding beschikbare formatie de komende jaren op hetzelfde niveau kan blijven. Voor de gemeente Bladel 
betekent dit een bijdrage van € 2.000,- in 2019 en € 4.000,- in 2020.  
 
In de planning wordt er van uitgegaan dat met ingang van 2020 de bestaande basisschool De Vest gesloopt 
wordt in verband met beoogde nieuwbouw. De afwaardering van de bestaande boekwaarde, alsmede de 
sloop- en verhuiskosten worden gedekt ten laste van de algemene reserve.  
 
Sport, cultuur en recreatie 
De gemeente Bladel participeert aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020. Met behulp van dit 
programma worden basisscholen uit de gemeente Bladel begeleid bij het opstellen van een meer jaren visie 
op cultuureducatie. Voor deze periode ontvangt de gemeente Bladel jaarlijks ca € 10.000,- matchingsgelden 
van de Kunstbalie.  
 
Om deelname voor scholen mogelijk te maken dient de gemeente een lokale intermediair aan te stellen. De 
cultuurcoördinator vervult deze rol voor de gemeente Bladel en is in dienst bij de Stichting Veldhovense  Mu-
ziekschool (Art4U). Art4U is dus verantwoordelijk voor de uitvoering van de intermediairsrol. Daarom wordt 
jaarlijks het bedrag van € 10.000,- wat de gemeente ontvangt van de Kunstbalie voor de periode t/m 2020 
doorbetaald aan Art4U.  
 
Sociaal domein 
Voor de uitvoering van controles door het Bureau Inkoop & Aanbesteding Zuidoost Brabant (BIZOB) op het 
onderdeel Jeugd en de Werkgroep Rechtmatigheid (Wmo) en extra financiële expertise bij het inkoopproces, 
wordt voor onze gemeente voor 2019 extra inzet verwacht van 12,7 dagen à € 550,- ofwel  ca € 7.000,-. 
 
Ter versterking van het gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid wordt tot en met 2020 ca € 19.000,- ter 
beschikking gesteld voor het voorkomen van schulden en de bestrijding van armoede, in het bijzonder onder 
kinderen. De uitgaven voor participatie zijn door de ISD De Kempen geactualiseerd. Een deel daarvan heeft 
incidentele werking. 
 
Volksgezondheid en milieu 
In de perspectiefnota 2018 is voor zowel 2019 als 2020 eenmalig een budget beschikbaar gesteld van € 
5.000,- voor begeleiding en advisering van agrarisch ondernemers die hier behoefte aan hebben vanwege 
onzekerheden over de toekomst van hun bedrijf. Naar verwachting zal 30% van de agrarische ondernemers in 
de gemeente Bladel stoppen in de komende vijf jaar. Dat betekent dat er ongeveer 50 locaties vrijkomen waar 
op termijn een andere functie/bestemming moet worden toegekend, de ondernemer mogelijk in financiële 
problemen is, geen opvolger is en kans is op verloedering. Door als gemeente al in een vroeg stadium actief 
met ondernemers aan tafel te gaan die in de problemen zitten, hierin dreigen te komen of al hebben besloten 
dat ze willen stoppen, kunnen we al in een vroeg stadium hulp bieden en voorkomen dat een situatie uit de 
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hand loopt. Om ervoor te zorgen dat een ondernemer in alle vertrouwen zijn verhaal kan doen en om advies 
kan vragen willen we een vertrouwenspersoon inhuren die met de ondernemers (ofwel geselecteerd zijn of 
zelf aangemeld) aan tafel gaat. Deze persoon zal – indien nodig – de gemeente informeren als hulp vanuit de 
gemeente of Provincie nodig is, bijvoorbeeld bij het aanpassen van het bestemmingsplan of het verlenen van 
een vergunning. 
In verband met de jaarlijks terugkerende kosten van ongediertebestrijding (engerlingen en emelten) op de 
sportvelden worden voor zowel 2019 als 2020 eenmalige extra onderhoudskosten geraamd.  
 
VHROSV 
Voor het opstellen van diverse adviezen inzake nieuwe energie labels en asbestrapportages worden extra 
kosten voorzien van € 7.000,- in 2019. Voorts raming eenmalige extra advieskosten en opbrengsten (zie § 
3.8) ten behoeve van anterieure overeenkomsten. 
 
In de meerjarenraming zijn tussentijdse winstuitnames geraamd op basis van de zgn. voorzichtige variant. Op 
grond van afgesloten anterieure overeenkomsten worden voor plan de Biezen 2.1 de ontvangen vergoeding 
voor bovenwijkse voorzieningen toegevoegd aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. 
 
Reserves 
De eenmalige lasten voor de voorgenomen van ver-/nieuwbouw de Vest worden gedekt ten laste van de al-
gemene reserve. Het surplus van de algemene reserve grondexploitaties wordt toegevoegd aan de algemene 
reserve en de voorbereidingskosten voor het raadsprogramma worden gedekt ten laste van de algemene 
reserve. Voorts worden de tussentijdse winstuitnames toegevoegd worden aan de algemene reserve. Op 
grond van afgesloten anterieure overeenkomsten worden voor plan de Biezen 2.1 de ontvangen vergoeding 
voor bovenwijkse voorzieningen toegevoegd aan de reserve bovenwijkse voorzieningen. 
 
 
 
 Reserves 
 
 
Naast de begrotingsramingen en de lastenontwikkeling zijn ook de reserves van belang voor de beoordeling 
van de financiële situatie waarin de gemeente zich bevindt. Met name de reserves geven immers een indica-
tie van het weerstandsvermogen van de gemeente, dat wil zeggen de mate waarin de gemeente in staat is 
financiële tegenvallers op te vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Daarnaast laten de reserves 
zien welke bestedingsmogelijkheden aanwezig zijn voor (nog) niet in de begroting opgenomen activiteiten. 
Het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen is vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen 
2012. In onderstaand overzicht worden de meerjarige mutaties van de reserves gespecificeerd. De geraamde 
mutaties zoals opgenomen in het meerjarenprogramma zijn hier aanvullend in opgenomen: 
 

 

Bedragen Begroting Begroting

2018 2019 2020 2021 2022

Algemene reserve inc. v 1.270     

Algemene reserve struct. n -168 n -75 n -72 n -75 n -94

Reserve afschrijving geactiveerde investeringen struct. v 291 v 292 v 287 v 282 v 277

Algemene reserve grondexploitatie inc. v 13 n -5 n -125 n -489 n -239

Bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen inc.  n -27 n -30   

Egalisatiereserve verkoop HNG struct. v 120 v 120 v 120   

Reserve verv.sportmaterieel X-sport struct. v 1 v 16 v 1 v 1 v 1

Reserve verv.sportmaterieel Eureka struct. v 6 v 3 v 16 v 4 v 5

Reserve sociaal domein struct. v 400 v 300 v 200 v 100  

Reserve sociaal domein inc. v 73     

Reserve generatiepact struct. v 63 v 55    

Totaal beoogde mutaties reserves via bestaand beleid v 2.069 v 679 v 397 n -177 n -50

Bestemming begrotingsresultaat inc./struct. n -872 n -254 n -698 n -669 n -1.179

Totaal mutaties reserves v 1.197 v 425 n -301 n -846 n -1.229

Mutaties algemene reserve via raadsprogramma inc. v 25 v 75    

Mutaties algemene reserve via meerjarenprogr. inc.   v 399   

Mutaties algemene reserve via meerjarenprogr. struct. v 273 v 269 v 266 v 262 v 259

Totaal mutaties reserves v 1.495 v 769 v 364 n -584 n -970

(+ = voordeel/aanwending en  -= nadeel/storting)

Meerjarenraming
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Aan deze mutaties liggen raadsbesluiten en een bestendige gedragslijn ten grondslag, hetzij bij vaststelling 
van de oorspronkelijke begroting, hetzij bij vaststelling van de bestuursrapportages. Deze hebben voorname-
lijk betrekking op mutaties met dekkingsreserves. Voorts gaat het om toevoegingen als gevolg van tussentijd-
se winstnemingen grondexploitaties en rentebijschrijvingen. De meerjarige begrotingsresultaten worden voor-
alsnog verrekend met de algemene reserve. 
 
Uw raad geeft expliciet instemming aan de weergegeven toevoegingen en onttrekkingen via de begrotings-
vaststelling.  
 
Een globale specificatie van de reserves kunt u vinden in onderstaande tabel:  
 

 
 
Bij de berekening van de stand van de reserves en voorzieningen per 1 januari 2018 is uitgegaan van de re-
keningcijfers 2017 vermeerderd c.q. verminderd met geraamde mutaties in 2018 op grond van de door uw 
raad genomen besluiten c.q. beleidsvoornemens. Onderstaand worden de reserves nader toegelicht. 
 
Algemene reserve 
De algemene reserve maakt deel uit van het weerstandsvermogen van de gemeente en heeft als doel de 
gemeente de mogelijkheid te bieden om niet-structurele financiële risico’s op te vangen, zonder dat dit betekent 
dat het beleid veranderd moet worden. De omvang van de algemene reserve is gebaseerd op het risicoprofiel 
van de gemeente. In de nota reserves en voorzieningen 2012 wordt de algemene reserve als normatief kader 
beschouwd en wordt uitgedrukt als de verhouding tussen de algemene reserve en het gemiddelde van de 
geïnventariseerde risico’s. De omvang van de algemene reserve wordt bepaald op klasse C (voldoende

6
). De 

rentebijschrijving aan de algemene reserve is aangepast aan de gewijzigde BBV-voorschriften. 
 
De algemene reserve is onderverdeeld in stand 01-01-2019 stand 31-12-2019 
1. ijzeren voorraad 1.000.000 1.000.000 
2. noodzakelijke omvang 193.000 193.000 
3. vrij aanwendbaar deel 2.105.000 3.051.000 
4. saldo baten en lasten 871.000 254.000  
 
De verlaging van de omvang van de algemene reserve ultimo 2018 wordt in hoofdzaak veroorzaakt door de 
uitname voor de voorgestelde dekking van ver-/nieuwbouw CC Den Herd en de toevoeging van het batig ex-
ploitatieresultaat 2017. Ná 2018 neemt de omvang van de algemene reserve toe als gevolg van rentebijschrij-
vingen, winstuitnames grondexploitaties en de positieve (meerjarige) begrotingsresultaten. 
 
In onderstaande grafiek wordt de meerjarige ontwikkeling van de algemene reserves in relatie tot de onder-
grens voor het opvangen van risico’s zichtbaar gemaakt.  
 

                                                      
6
  Afgestemd op de door het Adviesbureau voor Risicomanagement gehanteerde waarderingen. 

verloop reserves boekwaarde    

31-12-2017

boekwaarde    

31-12-2018

boekwaarde    

31-12-2019

boekwaarde    

31-12-2020

boekwaarde    

31-12-2021

boekwaarde    

31-12-2022

  algemene reserve:

   - ijzeren voorraad 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

   - noodzakelijke omvang 123 193 193 193 193 193

  - vrij besteedbaar deel 5.538 2.105 3.051 3.103 4.366 5.368

  - saldo baten en lasten 2.256 871 254 699 669 1.178

8.917 4.169 4.498 4.995 6.228 7.739

  bestemmingsreserves

  - dekkingsreserves 12.663 16.001 15.019 14.146 13.501 12.966

  - overige best.reserves 639 554 438 450 446 440

totaal 22.219 20.724 19.955 19.591 20.175 21.145

saldo mutaties reserves -1.495 -769 -364 584 970
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Wij willen hier echter – met nadruk – niet onvermeld laten dat het vooralsnog geprognosticeerde resultaten zijn. 
Daadwerkelijke bestedingsvoorstellen moeten steeds beoordeeld worden aan de hand van de werkelijke 
gerealiseerde resultaten. Voorts verwijzen wij u naar de paragraaf weerstandsvermogen. 
 
Bestemmingsreserves 
De bestemmingsreserves worden onderverdeeld in dekkingsreserves en overige bestemmingsreserves. In 
onderstaande grafiek wordt de meerjarige ontwikkeling van de dekkingsreserves en de overige bestemmings-
reserves zichtbaar gemaakt. De omvang van de dekkingsreserves nemen jaarlijks of door de geraamde aan-
wendingen ten gunste van de exploitatie ter dekking van kapitaallasten en wegvallende winstuitkeringen HNG. 
Daarentegen neemt de omvang van de overige bestemmingsreserves aanzienlijk toe. Dat wordt met name 
veroorzaakt door de toevoeging van de ‘overschotten’ op het sociaal domein. 
 
Het verloop van de bestemmingsreserves wordt in onderstaande grafiek weergegeven: 
 

 
 
Dekkingsreserves 
Deze reserves zijn enerzijds ingesteld ter (gedeeltelijke) dekking van de kapitaallasten van investeringen met 
een economisch en maatschappelijk nut en anderzijds is aan de reserve verkoopopbrengst NRE een 
inkomensfunctie toegekend. Voor de afwikkeling verkoop hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG) 
is een dekkingsreserve gevormd. De dekkingsreserves nemen jaarlijks af met een bedrag ter dekking van, een 
deel van, de kapitaallasten. 
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Reserve afschrijving geactiveerde investeringen 
Afdekken van de kapitaallasten van een achttal investeringen (met economisch en maatschappelijk nut). 
Daarnaast wordt de rente van een verkochte landbouwpersoneel structureel ten gunste van de exploitatie 
verantwoord. Aanwending is afgestemd op de afschrijvingstermijnen van de betreffende investeringen. In 
2018 wordt € 3.993.000,- toegevoegd t.b.v. de dekking van de ver-/nieuwbouw CC Den Herd. 
- stand 01-01-2019 9.669.000 
- stand 31-12-2019 9.107.000 
 
Reserve verkoop hypotheekbedrijf HNG 
Het inzichtelijk maken van de jaarlijks te ontvangen verkoopopbrengst tot en met 2020. In 2019 wordt € 
120.000,- ten gunste van de exploitatie verantwoord. 
- stand 01-01-2019 239.000 
- stand 31-12-2019 119.000 
 
Reserve verkoopopbrengst NRE 
Instandhouden van vermogen (inkomensfunctie). Dit is een reserve die in stand moet worden gehouden aan-
gezien de rente ervan structureel ten gunste van de exploitatie komt. Deze kan dus niet worden ingezet voor 
realisering van beleidsdoelen. Indien uitgaven ten laste van deze reserve zouden worden gebracht, zullen de 
binnen de normale exploitatie wegvallende rentebaten moeten worden gecompenseerd door verlaging van 
uitgaven dan wel verhoging van inkomsten. 
- stand 01-01-2019 5.492.000 
- stand 31-12-2019 5.492.000 
 
Reserve sociaal domein 
De reserve was aanvankelijk gevormd ter egalisatie van de lasten en baten van de uitvoering van de drie 
decentralisaties (begeleiding AWBZ naar Wmo, Jeugdzorg en de Participatiewet). Vanaf 2019 wordt het inte-
greerbare deel van het sociaal domein ingeweven in de algemene uitkering, waarmee reguliere financiering 
verkregen wordt, net als voor alle andere gemeentelijke taken (bijvoorbeeld in het fysiek domein). Het is dan 
niet meer mogelijk te volgen wat we na 2019 krijgen. Het is ons inziens dan ook niet meer noodzakelijk om de 
reserve sociaal domein in stand te houden, zeker niet voor het opvangen van eventuele structurele lasten.  
 
Voorgesteld wordt om met ingang van 2018 het doel van de reserve sociaal domein te wijzigen. De reserve 
zorgt alleen nog voor de gefaseerde dekking van tekorten op de gedecentraliseerde budgetten voor Jeugd-
zorg gedurende de periode 2018 tot en met 2021 (zie ook bijlage IV). Na 2021 wordt de reserve dan opgehe-
ven. 
- stand 01-01-2019 600.000 
- stand 31-12-2019 300.000 
 
Overige bestemmingsreserves 
Deze reserves zijn ingesteld voor een bepaald doel. 
 
Algemene reserve grondexploitaties 
De reserve grondexploitatie is een reserve om algemene risico’s op het gebied van grondexploitatie op te 
vangen. Alle resultaten lopen via de algemene reserve grondexploitatie. Als een gemeentelijke grondexploita-
tie positief wordt afgesloten, wordt de winst toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie. Als op 
een gemeentelijke grondexploitatie een tekort wordt verwacht, wordt hiervoor een voorziening ingesteld die 
wordt gedekt uit de algemene reserve grondexploitatie. Om deze reden vervult de algemene reserve grond-
exploitatie evenals de algemene reserve een bufferfunctie. Het plafond van de reserve wordt bepaald op € 
98.000,- (zie § grondbeleid). In 2019 kan een bedrag van € 70.000,- vrijvallen ten gunste van de algemene 
reserve. 
- stand 01-01-2019 168.000 
- stand 31-12-2019 98.000 
 
Reserve bovenwijkse voorzieningen 
Deze reserve is bedoeld om de aanleg van infrastructurele werken met meer dan uitsluitend planbetekenis 
mogelijk te maken zoals bijv. randwegen, hoofdriolering, parkeervoorzieningen etc. Op grond van de afgeslo-
ten anterieure overeenkomsten wordt € 27.000,- toegevoegd aan de reserve. 
- stand 01-01-2019 45.000 
- stand 31-12-2019 72.000 
 
Reserves vervanging sportmaterialen sporthal Eureka 
Het meerjarig opvangen van kosten van het regulier vervangen van sportmaterialen en inventaris in de sport-
hal Eureka. 
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- stand 01-01-2019 50.000 
- stand 31-12-2019 47.000 
 
Reserve vervanging sportmaterialen sporthal X-sport 
Het meerjarig opvangen van kosten van het regulier vervangen van sportmaterialen en inventaris in de sport-
hal X-sport. 
- stand 01-01-2019 116.000 
- stand 31-12-2019 100.000 
 
Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied 
Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landschap, gekoppeld aan gemeentelijke projecten. 
- stand 01-01-2019 120.000 
- stand 31-12-2019 120.000 
 
Reserve generatiepact 
Door het inzetten van strategische personeelsplanning wordt instroom, doorstroom en uitstroom in de organisa-
tie bevorderd. Als ouderen minder willen werken, waarvoor zij deels gecompenseerd worden, ontstaat ruimte in 
de formatie en financiën om nieuwe, jongere medewerkers te werven. De uitvoeringskosten worden voor 2019 
ten laste van de reserve gebracht.  
- stand 01-01-2019 55.000 
- stand 31-12-2019 0 
 
 
 
 Voorzieningen 
 
 
Het onderscheid tussen reserves en voorzieningen is vooral van belang omdat voorzieningen te beschouwen 
zijn als vreemd vermogen en reserves als eigen vermogen. Aan voorzieningen kleven verplichtingen. De ge-
meente heeft daarom weinig keus als het gaat om de vraag welke voorzieningen aanwezig moeten zijn en 
welke omvang deze moeten hebben. Dit betekent dat alle voorzienbare en kwantificeerbare risico’s en ver-
plichtingen zijn afgedekt. De voorschriften uit het BBV zijn hiervoor bepalend. 
 
Voorzieningen worden op grond van artikel 44 BBV gevormd voor: 
-  verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar redelijkerwijs te 

schatten is; 
-  bestaande risico’s op de balansdatum ter zake van verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelij-

kerwijs te schatten is; 
-  kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt maar de oorsprong hebben in het begrotingsjaar 

of een eerder begrotingsjaar en de voorziening strekt tot kostenegalisatie; 
- de bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven en 
- tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten 

worden. 
 
Alle aanwendingen van de voorzieningen worden rechtstreeks (behoudens verrekening exploitatiesaldi afval-
verwijdering en riolering) ten laste van de voorziening gebracht. Een globale specificatie van de voorzieningen 
kunt u vinden in onderstaande tabel. 
 

 
 
Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaande grafiek weergegeven: 
 

verloop voorzieningen boekwaarde    

31-12-2017

boekwaarde    

31-12-2018

boekwaarde    

31-12-2019

boekwaarde    

31-12-2020

boekwaarde    

31-12-2021

boekwaarde    

31-12-2022

voorzieningen voor:

 - te verwachten verplichtingen en verliezen 2.931 2.824 2.702 2.568 2.500 2.429

 - gelijkmatige verdeling van lasten 1.457 1.347 1.169 1.286 1.217 1.142

 -wegens van derden verkregen middelen 1.533 1.636 1.644 1.682 1.700 1.771

totaal 5.921 5.807 5.515 5.536 5.417 5.342
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Voorzieningen voor te verwachten verplichtingen en verliezen 
Het gaat om verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar wél redelij-
kerwijs te schatten is. Het betreft dus verplichtingen die schulden kunnen worden. 
 
Voorziening wethouderspensioenen 
Bekostigen van de pensioenuitkeringen van wethouders die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, 
alsmede opvangen verplichtingen voortvloeiende uit het overgedragen elders opgebouwd pensioenkapitaal 
wethouders. Voorzien is dat in 2019 per saldo € 72.000,- uitgekeerd wordt. 
- stand 01-01-2019 2.150.000 
- stand 31-12-2019 2.078.000 
 
Voorziening wachtgeldverplichtingen voormalige wethouders 
Het opbouwen van vermogen voor het kunnen dekken van de wachtgeldverplichtingen van voormalige wet-
houders. Voorzien is dat in 2019 per saldo € 49.000,- uitgekeerd wordt. 
- stand 01-01-2019 77.000 
- stand 31-12-2019 28.000 
 
Voorziening verliesgevende complexen grondexploitatie 
Deze voorziening is bedoeld voor het opvangen van verliezen in bouwgrondcomplexen. De middelen zijn of 
worden in deze voorziening gestort in het jaar waarin voor het eerst een toekomstig verlies wordt geprognosti-
ceerd. Het betreft plannen Hoeve 11-13 en Latestraat. 
- stand 01-01-2019 218.000 
- stand 31-12-2019 218.000 
 
Voorziening Wijer-De Kuil 
Ingesteld ter dekking van nog te maken kosten van het financieel afgewikkeld plan Wijer-De Kuil.  
- stand 01-01-2019 36.000 
- stand 31-12-2019 36.000 
 
Voorziening dubieuze debiteuren (incl. ISD) 
Ingesteld ter dekking van kosten die voortvloeien uit vermoedelijk oninbare privaat- en publiekrechtelijke vor-
deringen.  
- stand 01-01-2019 342.000 
- stand 31-12-2019 342.000 
 
Voorzieningen voor risico’s ter zake van verplichtingen en verliezen 
Dit betreft voorzieningen wegens op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten 
verplichtingen of risico’s. Het gaat om risico’s in verband met verplichtingen of verliezen die worden verwacht 
bij het vaststellen van de balans: de omvang moet redelijk te schatten zijn. Voorbeeld: Schadeclaims van 
derden, lopende beroepschriften en rechtsgedingen. 
 
Deze voorzieningen zijn (vooralsnog) niet van toepassing voor de gemeente Bladel. 
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Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten 
In tegenstelling tot het voorgaande gaat het hier niet om de vraag of een verplichting of verlies zich al dan niet 
voordoet. Deze voorzieningen worden ingesteld als egalisatierekeningen, met als doel de kosten gelijkmatig 
over de jaren te spreiden. Als expliciete voorwaarde voor het instellen van deze voorzieningen geldt dat er 
sprake moet zijn van een één op één onderbouwing van het betreffende beheerplan. Deze voorziening heeft 
een verplichtend karakter: de gelden moeten aan het vooraf bepaalde doel worden besteed. 
 
Voorziening onderhoud wegen 
Het meerjarig opvangen van de kosten van het uitvoeren van adequaat onderhoud aan de wegen. 
- stand 01-01-2019 374.000 
- stand 31-12-2019 374.000 
 
Voorziening renovatie riool 
In het jaar dat de gemeente de vervangingsinvesteringen realiseert moet de gemeente de investering voor de 
volle omvang activeren (artikel 62, lid 1 BBV). Het bedrag dat de gemeente in de voorziening ‘vervanging 
riolering’ heeft gespaard middels de (via het tarief geïnde) spaarbedragen voor toekomstige vervangingsin-
vesteringen moet op grond van artikel 62, lid 4 BBV daarop in mindering worden gebracht. Voor de vervan-
ging/renovatie van het riool wordt jaarlijks € 100.000,- geraamd. 
- stand 01-01-2019 100.000 
- stand 31-12-2019 100.000 
 
Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen 
Het meerjarig opvangen van de kosten van het uitvoeren van het systematisch adequaat onderhoud aan de 
gemeentelijke gebouwen. In 2019 wordt € 335.000,- gedoteerd en € 513.000,- onttrokken wegens groot on-
derhoud. 
- stand 01-01-2019 873.000 
- stand 31-12-2019 695.000 
 
Voorzieningen voor vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven 
Betreft een voorziening die gevormd wordt door via het tarief gepland te „sparen‟ voor vervangingsinvesterin-
gen (riolering en afvalstoffenheffing). Dit sparen voor vervangingsinvesteringen wordt in de gemeente Bladel 
vooralsnog niet toegepast. 
 
Voorzieningen wegens van derden verkregen middelen 
Het betreft van derden verkregen middelen onder strikte condities voor de richting van de aanwending (met 
uitzondering van de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen). 
 
Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing 
Het egaliseren van het saldo lasten/baten dat in een bepaald jaar ontstaat in de afvalverwijdering, alsmede 
het meerjarig opvangen van schommelingen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing. In 2019 is het negatief 
exploitatiesaldo van € 19.000,- onttrokken aan de voorziening. 
- stand 01-01-2019 205.000 
- stand 31-12-2019 186.000 
 
Voorziening egalisatie riolering 
Het egaliseren van het saldo lasten/baten dat in een bepaald jaar ontstaat in de riolering, alsmede het meerja-
rig opvangen van schommelingen in de tarieven voor de rioolheffingen. In 2019 is het positief exploitatiesaldo 
van € 27.000,- toegevoegd aan de voorziening. 
- stand 01-01-2019 1.431.000 
- stand 31-12-2019 1.458.000 
 
 
 
 Investeringen 
 
 
Bij gemeenten worden tot 2017 twee soorten investeringen onderscheiden, namelijk investeringen met een 
meerjarig economisch nut en investeringen met een maatschappelijk, maar geen economisch nut. Investerin-
gen met een economisch nut moeten worden geactiveerd en afgeschreven.  
Voor investeringen vanaf 2017 geldt dat investeringen met een maatschappelijk nut (dat wil zeggen, investe-
ringen in goederen die niet verhandelbaar zijn en waar geen tarief voor gevraagd mag worden, zoals bruggen 
en wegen) voortaan ook over de levensduur afgeschreven moeten worden. Voorheen konden die investerin-
gen ook nog in één keer ten laste van bijvoorbeeld de algemene reserve gedekt worden. Vanaf 2017 mag dat 
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dus niet meer. Het is overigens wel toegestaan om voor bijvoorbeeld ten laste van de algemene reserve dek-
kingsreserves te vormen.  
 
Afschrijving vindt plaats op basis van de nota ‘waarderen, activeren en afschrijven van vaste activa 2017’. 
  
- Immateriële vaste activa 
Immateriële vaste activa, waaronder de kosten van onderzoek en ontwikkeling, worden gewaardeerd op basis 
van verkrijgings- of vervaardigingprijs, verminderd met afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats volgens een 
percentage van de geactiveerde kosten, gebaseerd op de verwachte toekomstige gebruiksduur, met een 
maximum van vijf jaar.  
 
- Materiële vaste activa 
Materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van aanschaffingswaarde of vervaardigingprijs, vermin-
derd met afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats volgens een percentage van de aanschaffingswaarde, geba-
seerd op de verwachte gemiddelde economische levensduur van de activa. Op gronden wordt niet afgeschre-
ven. 
 
- Financiële vaste activa 
De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
In de Financiële verordening 2017 is geregeld dat nieuwe investeringen, waarvoor reeds politieke kaderstel-
ling aanwezig is op basis van door uw raad vastgestelde beheerplannen, beleidsnotities en/of besluiten en 
(uitbreidings)investeringen gericht op interne bedrijfsvoering en ramingen van geringe omvang, bij de vaststel-
ling van de begroting geautoriseerd worden. 
 
Op basis van deze criteria hebben wij de noodzakelijke en gewenste investeringen voorzien van een A- of B-
rubricering. De zgn. A-investeringen voldoen aan de hiervoor geformuleerde criteria. Reden waarom wij uw 
raad voorstellen om de uitvoering van deze investeringen in planjaar 2019 (en budgetten), na vaststelling van 
de begroting 2019 door uw raad, op te dragen aan ons college. In dit verband wordt bedoeld, dat uw raad bij 
de vaststelling tevens daarvoor formeel de noodzakelijke kredieten/budgetten beschikbaar stelt. Tevens wordt 
hiermee een doelmatigere en slagvaardigere werkwijze voor de organisatie bewerkstelligd.  
 
Voor de uitvoering van de zgn. B-investeringen zal daarentegen nog steeds afzonderlijke besluitvorming door 
uw raad plaatsvinden. Voor een totaalbeeld verwijzen wij u naar bijlage III. 
 
 
 
 Geprognosticeerde meerjarenbalans 
 
 
Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is bij de vernieuwing van het BBV een 
geprognosticeerde  balans voorgeschreven. De geprognosticeerde balans hoeft niet dezelfde detailniveau te 
kennen als de balans die is voorgeschreven voor de jaarrekening. De geprognosticeerde balans moet tenmin-
ste de posten bevatten die nodig zijn om het EMU-saldo er eenduidig uit af te kunnen leiden.  
 
In onderstaande meerjarenbalans zijn overigens de nog niet gevoteerde kredieten uit het meerjarenprogram-
ma en de daarmee gepaard gaande financieringen nog niet verdisconteerd. Eerst op het moment dat de be-
treffende kredieten gevoteerd worden door uw raad zullen deze toegevoegd worden aan geprognosticeerde 
balans. 
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Toelichting activa 
- vaste activa 
De balanswaarde van de (im)materiële vaste activa neemt door afschrijvingen per jaar af. In 2018 worden 
naar verwachting een aantal lopende investeringswerken afgerond, wat resulteert in een stijging van de mate-
riële vaste activa. 
De balanswaarde van de financiële vaste activa (> 1 jaar) neemt door aflossingen per jaar af. Daarnaast 
neemt de financiële vaste activa toe wegens te verstrekken startersleningen. De financiële vaste activa ex 
artikel 36 lid b betreft de balanswaarde van ons aandelenbezit in NV Bank Nederlandse Gemeenten en Bra-
bant Water. De financiële vaste activa ex artikel 36 lid f betreft de balanswaarde van de geactiveerde op-
brengsten van verkoop van hypotheekbedrijf HNG. 
 
- vlottende activa 
De voorraden nemen per jaar af. Dit komt door de verdere afwikkelingen van de diverse grondexploitaties. 
Naar verwachting zijn er geen mutaties in de vorderingen en de liquide middelen (kas). Daarnaast houden we 
rekening met eenmalige uitzettingen bij ‘s Rijksschatkist wegens tijdelijke financieringsoverschotten. De over-
lopende activa neemt af vanwege de transitorische rente van afgesloten vaste geldleningen. 
 
Toelichting passiva 
- vaste passiva 
Het eigen vermogen, inclusief saldo van baten en lasten, neemt geleidelijk toe. Er wordt meer gestort in de 
reserves dan er aan wordt onttrokken. Ook de exploitatieresultaten worden jaarlijks toegevoegd aan de alge-
mene reserve. Het totaal van de voorzieningen fluctueert door de jaren heen. Dit wordt veroorzaakt door de 
wisselende onttrekkingen door de planperiode heen.  
Wij lossen onze vaste schulden (1 jaar of langer) jaarlijks af, wat resulteert in afnemend lang vreemd ver-
mogen op de meerjarenbalans. Op basis van de prognoses zullen we aanvullende nieuwe vaste geldleningen 
aan moeten trekken in de planperiode. 
  

Rekening Begroting Begroting

2017 eind 2018 begin 2019 begin 2020 begin 2021 begin 2022 begin 2022 eind

Vaste activa:

immateriële vaste activa 6.458 6.458 6.759 5.780 5.526 5.517 5.262

materiële vaste activa economisch nut 18.495 18.495 24.010 23.993 22.533 21.337 19.884

materiële vaste activa maatschappelijk nut 9.209 9.209 14.056 13.426 12.799 12.183 11.575

materiële vaste activa tbv heffingen 19.720 19.720 21.313 20.691 20.069 19.450 18.832

financiële vaste activa (art. 36 lid b) 159 159 159 159 159 159 159

financiële vaste activa (art. 36 lid c) 1.000 1.000 1.375 1.375 1.375 1.375 1.375

financiële vaste activa (art. 36 lid f) 359 359 239 120

Totaal vaste activa 55.400 55.400 67.911 65.544 62.461 60.021 57.087

Vlottende activa:

bouwgronden in exploitatie 1.923 1.923 1.728 1.382 1.036 461 59

uitzettingen in 's Rijks schatkist

uitzettingen korter dan 1 jaar 15.829 15.829 347

liquide middelen 1.030 1.030

overlopende activa 1.110 1.110 462 387 319 251 197

Totaal vlottende activa 19.892 19.892 2.190 1.769 1.355 712 603

Totaal activa 75.292 75.292 70.101 67.313 63.816 60.733 57.690

Rekening Begroting Begroting

2017 eind 2018 begin 2019 begin 2020 begin 2021 begin 2022 begin 2022 eind

Vaste passiva:

eigen vermogen 19.962 19.962 19.851 19.700 18.893 19.506 19.966

saldo van baten en lasten 2.256 2.256 872 254 698 669 1.179

voorzieningen 5.385 5.385 5.807 5.514 5.536 5.418 5.341

vaste schulden bestaand 41.005 41.005 36.109 31.210 27.184 22.937 19.055

vaste schulden nieuw 2.834 6.082 7.020 7.787 7.787

Totaal vaste passiva 68.608 68.608 65.473 62.760 59.331 56.317 53.328

Vlottende passiva:

schulden korter dan 1 jaar 3.613 3.613 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167

liquide middelen 75 68 69 52 38

overlopende passiva 3.071 3.071 386 318 249 197 157

Totaal vlottende pasiva 6.684 6.684 4.628 4.553 4.485 4.416 4.362

Totaal passiva 75.292 75.292 70.101 67.313 63.816 60.733 57.690

bedragen x € 1.000,-

bedragen x € 1.000,-

MeerjarenramingActiva:

Passiva: Meerjarenraming
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- vlottende passiva 
De vlottende passiva bestaat met name uit kortlopende leningen (korter dan 1 jaar). Voor de begroting 2019 
e.v. ramen we financieringstekorten, welke gefinancierd worden middels kortlopende leningen (korter dan 1 
jaar). Deze zijn afgestemd op de geraamde meerjarige omvang van de kasgeldlimieten. De overlopende acti-
va neemt af vanwege de transitorische rente van afgesloten vaste geldleningen. 
 
 
 
 Emu-saldo 
 
 
Met de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn grenzen gesteld aan de uitkom-
sten van het begrotingsbeleid waarbinnen keuzes over de uitgaven en ontvangsten van de overheid worden 
gemaakt. Het saldo van uitgaven en ontvangsten wordt het EMU-saldo genoemd. In het verdrag van Maas-
tricht is ten aanzien van EMU-tekort een afspraak gemaakt over de maximale waarde die hiervoor mag gel-
den. De maximale waarde van 3% is uitgedrukt in een percentage van het bruto binnenlands product.  
Het begrotingssaldo van de gemeente heeft betrekking op de baten en lasten van de exploitatiebegroting, 
terwijl het EMU-saldo ook kapitaaltransacties in de beschouwing meeneemt (zoals investeringen, aan- en 
verkopen grond). Voor het berekenen van het EMU-saldo moet daarom een aantal stappen worden gezet 
wanneer als uitgangspunt het exploitatiesaldo van de gemeente wordt genomen. Het is verplicht dat de ge-
meente haar EMU-saldo opneemt in de begroting.  
 
Middels deze informatie probeert het kabinet het EMU-saldo van de decentrale overheden te monitoren. 
 

 
 
 
 
 Stille reserves 
 
 
Er is sprake van een stille reserve indien activa op de balans staan die te laag gewaardeerd zijn. Met name 
activa die in de loop der jaren meer waard zijn geworden dan de historische kostprijs. Bij de stille reserves 
gaat het om alle niet-bedrijfsgebonden activa (activa niet voor de openbare dienst bestemd) die een hogere 
waarde hebben dan de boekwaarde die is gebaseerd op de historische kostprijs. 

Bedragen x € 1.000,- 2018 2019 2020 2021 2022

1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan/onttrekking uit reserves -1.496 -770 -363 585 970

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 2.050 2.408 2.389 2.305 2.298

3 Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie 1.785 830 861 821 874

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans

worden geactiveerd -13.866 186 920 708 1.037

5 Baten uit bijdragen van Europese Unie, Rijk, provincies en 

en overigen die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet

al in mindering gebracht zijn bij post 4

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

a. Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa 120 120 120

   (tegen verkoopprijs)

b. Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

    op exploitatie

7 Aankoop grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8 Baten bouwgrondexploitatie:

a. Baten voorzover niet op exploitatie verantwoord

b. Op de exploitatie verantwoorde boekwinst op verkoop grond

9 Lasten op balanspost voorzieningen voorzover deze

transacties met derden betreffen -1.899 -1.123 -838 -940 -950

10 Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks

ten laste de reserves worden gebracht

11 Verkoop van effecten:

a. Gaat u effecten verkopen? (ja / nee) nee nee nee nee nee

b. Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de

   exploitatie?

berekend EMU-saldo -13.306 1.651 3.089 3.479 4.229

(- = tekort en + = overschot)
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Het in beeld brengen en (eventueel) vervolgens waarderen van een stille reserve met een beoordeling in het 
licht van de weerstandscapaciteit is geen eenvoudige zaak. Vaak zijn stille reserves niet voor niets voorlopig 
of langdurig ‘stil’ gebleven.  
Stille reserves spelen ook een rol bij de bepaling van de weerstandscapaciteit. Echter pas bij daadwerkelijke 
verkoop blijkt of de hogere waarde daadwerkelijk wordt gerealiseerd ten opzichte van de boekwaarde. Tot die 
tijd is het slechts een potentiële bijdrage aan de weerstandscapaciteit. Op basis van het voorzichtigheidsbe-
ginsel is in de nota weerstandsvermogen en risicomanagement ingekaderd om eerst bij het realisatiemoment 
van een stille reserve (verkoop van het eigendom) deze middelen toe te voegen aan de weerstandscapaciteit.  
 
De navolgende niet-bedrijfsgebonden activa kunnen worden genoemd: 
 
- Winsten grondexploitatie 
De gemeente Bladel betracht voorzichtigheid bij tussentijdse winstnemingen van de grondexploitatie. Voor de 
voorwaarden van tussentijdse winstnemingen wordt verwezen naar de § 4.6 grondbeleid. Dit betekent dat 
gedurende jaren nog beperkte stille reserves in de jaarrekening in stand gehouden (moeten) worden. 
De strategische aankopen inzake de grondexploitatie zijn bedoeld om op termijn in de ontwikkeling van wo-
ninglocaties of bedrijventerreinen te worden betrokken. Daarom worden ook deze eigendommen beschouwd 
als duurzaam verbonden aan de bedrijfsvoering. 
 
-Overhoeken in afgesloten bestemmingsplannen / bos- en pachtgronden 
In de afgesloten bestemmingsplannen zijn 
diverse verhuurde perceeltjes opgenomen 
met een boekwaarde van € 0,-. Hoewel de 
totale oppervlakte van deze gronden admi-
nistratief niet vast ligt, kunnen aan deze 
gronden bij verkoop vanzelfsprekend wel 
waarden toegekend worden.  
Een benadering van de marktwaarde van de 
bos- en pachtgronden treft u hiernaast aan. 
 
Hierbij moet wel aangetekend worden dat, indien bosgrond overgedragen wordt aan Staatsbosbeheer, DLG of 
Brabants Landschap, dit vaak tegen een symbolische prijs geschiedt. In dat geval moet het potentieel neer-
waarts aangepast worden. 
 
- Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten 
De aandelen van BNG staan op de balans voor ca € 157.000,-. De werkelijke waarde is in verband met de 
hoge winstgevendheid van deze instelling vele malen hoger. De opbrengstwaarde van de aandelen BNG kan 
gebaseerd worden op de intrinsieke waarde. Dit is de waarde op basis van het eigen vermogen. De BNG 
heeft een eigen vermogen van 4.953 mln en 55.690.720 aandelen geplaatst en volgestort. De intrinsieke 
waarde per aandeel komt daarmee uit op € 88,94. Bladel heeft 62.790 aandelen. De totale opbrengst waarde 
kan dan becijferd worden op ca € 5,585 mln. Opbrengstwaarde minus boekwaarde bedraagt dan ca € 5,428 
mln. 
 
 
 
 Langlopende financiële rechten en verplichtingen 
 
 
De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, 
financiële rechten en verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste van deze rechten 
en verplichtingen: 
 
- Winstuitkering HNG 
Eind 1995 heeft het hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG) het hypotheekbedrijf verkocht aan 
het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De overnamesom van 272,27 miljoen euro wordt m.i.v. 1 september 
1996 in 25 termijnen van in totaal 10,89 miljoen euro betaald. Hierbij is het BNG verplicht jaarlijks per 1 sep-
tember een uitkering van 10,89 miljoen euro aan de deelnemende gemeenten te doen uitkeren. Voor de ge-
meente Bladel betekent dit jaarlijks een bedrag van ca. € 120.000,-. Ná 2020 vervalt deze uitkering. De finan-
ciële consequenties hiervan zijn gedekt in de meerjarenraming. 
 
  

omschrijving aantal € per ha markt-

ha waarde

bosgronden 780 16.000 12.480.000

geliberaliseerde pacht 34,36 72.500 2.491.000

reguliere pacht 11,59 72.500 840.000

erfpacht 4,73 72.500 343.000

totaal 830,68 16.154.000
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- Bonusregeling WVK-groep 
Met WVK-groep is een contract overeengekomen waarbij de uitvoering van de groenvoorziening gedurende 
een periode van vier jaar gegund wordt aan WVK-groep. Onderdeel van het contract vormt de “bonusrege-
ling”. Dit houdt in dat WVK-groep jaarlijks (tot 2015) 20% van de gefactureerde omzet in de vorm van een 
dienstverleningspakket aan de gemeente ter beschikking stelt. Ook is afgesproken dat de zogenaamde bo-
nuskorting nu naast reïntegratieprojecten ook voor de helft kan worden ingewisseld tegen tegoedbonnen voor 
groen. 
 
Van WVK-groep wordt tot en met 2020 € 300.000,- winstuitkering ontvangen. Op basis van huidige besluit-
vorming vervalt deze uitkering ná 2020. De financiële consequenties hiervan zijn gedekt in de meerjarenra-
ming. 
 
- Uitvoering decentralisaties 
Voor de uitvoering van de drie decentralisaties zijn met name voor Jeugdhulp en Begeleiding Awbz naar Wmo 
diverse (meerjarige) contracten afgesloten. Daarnaast worden taken ondergebracht bij de Lokale Ondersteu-
ningsteams (LOT’s). Het LOT vormt feitelijk de toegangspoort naar ondersteuning. De uitvoering van de Parti-
cipatiewet blijft ondergebracht bij WVK-groep.  
 
De financiële consequenties van al deze verplichtingen zijn gedekt in de meerjarenraming. 
 
- Borgstellingen 
De gemeente heeft zich garant gesteld voor geldleningen. Het totaalbedrag waarvoor garantie is verstrekt 
bedraagt per 1 januari 2018 € 75,40 miljoen. 
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Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld  Bijlage I 
 
In onderstaand overzicht worden de totale lasten en baten over de periode 2017 t/m 2022 per (hoofd-)taakveld weergegeven: 

  

 
 
  
  

(hoofd)taakvelden

lasten 2017 baten 2017 lasten 2018 baten 2018 lasten 2019 baten 2019 lasten 2020 baten 2020 lasten 2021 baten 2021 lasten 2022 baten 2022

0.1 Bestuur -1.706.621 72.793 -975.486 2.538 -970.366 -970.260 -970.155 -970.049

0.10 Mutaties reserves -1.593.821 3.305.245 -4.852.530 7.219.663 -345.888 1.369.861 -440.790 1.502.116 -769.143 853.908 -528.267 737.087

0.2 Burgerzaken -471.265 416.203 -416.926 350.880 -433.110 350.880 -403.010 350.880 -403.010 350.880 -403.010 350.880

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -129.024 246.007 -82.290 522.705 -78.102 179.705 -78.114 179.705 -78.114 179.705 -78.114 179.705

0.64 Belastingen overig -9.837

Totaal bestuur en ondersteuning -3.910.568 4.040.248 -6.327.232 8.095.786 -1.827.466 1.900.446 -1.892.174 2.032.701 -2.220.422 1.384.493 -1.979.440 1.267.672

0.4 Overhead -5.180.474 276.847 -5.485.383 244.203 -5.632.747 255.752 -5.622.658 218.862 -5.563.703 193.116 -5.531.100 193.116

Totaal overhead -5.180.474 276.847 -5.485.383 244.203 -5.632.747 255.752 -5.622.658 218.862 -5.563.703 193.116 -5.531.100 193.116

0.5 Treasury -416.564 1.248.816 -577.797 1.157.446 -490.659 977.366 -408.028 890.130 -332.953 816.259 -247.005 756.889

0.61 OZB woningen -171.119 2.216.961 -167.302 2.250.119 -170.589 2.339.676 -170.589 2.363.428 -170.589 2.385.695 -170.589 2.392.870

0.62 OZB niet-woningen -36.904 1.620.386 -34.615 1.724.136 -39.261 1.781.641 -39.261 1.856.998 -39.261 1.913.539 -39.261 1.970.081

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -4.532 27.801.622 -4.668 28.248.296 -4.668 29.143.894 -4.668 29.458.759 -4.668 29.707.735 -4.668 29.944.884

0.8 Overige baten en lasten -55.067 375.705 -217.426 -653.096 -263.734 -770.952 -765.474

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -74.954 -14.920 -11.731 -13.611 -16.840 -13.814

Totaal algemene dekkingsmiddelen -759.139 33.263.491 -1.016.728 33.379.997 -1.370.004 34.242.577 -899.891 34.569.315 -1.335.263 34.823.228 -1.240.811 35.064.724

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -2.256.409 -871.481 -254.335 -698.566 -669.488 -1.178.393

Totaal resultaat -2.256.409 -871.481 -254.335 -698.566 -669.488 -1.178.393

1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.122.022 71.068 -1.214.352 68.670 -1.256.943 70.342 -1.255.453 70.342 -1.255.160 70.342 -1.254.868 70.342

1.2 Openbare orde en veiligheid -224.247 6.547 -318.641 5.461 -331.466 5.461 -331.463 5.461 -331.463 5.461 -331.463 5.461

Totaal veiligheid -1.346.270 77.615 -1.532.993 74.131 -1.588.409 75.803 -1.586.916 75.803 -1.586.623 75.803 -1.586.331 75.803

2.1 Verkeer en vervoer -1.913.449 228.198 -2.448.083 59.783 -2.402.265 28.283 -2.804.423 28.283 -2.870.965 28.283 -2.932.082 28.283

2.2 Parkeren -8.300 24.723 -22.087 4.000 -34.488 4.000 -34.164 4.000 -33.840 4.000 -33.516 4.000

Totaal verkeer en vervoer -1.921.749 252.921 -2.470.170 63.783 -2.436.753 32.283 -2.838.587 32.283 -2.904.805 32.283 -2.965.598 32.283

Begroting 2022Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

1
2
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(hoofd)taakvelden

lasten 2017 baten 2017 lasten 2018 baten 2018 lasten 2019 baten 2019 lasten 2020 baten 2020 lasten 2021 baten 2021 lasten 2022 baten 2022

3.1 Economische ontwikkeling -299.196 7.049 -433.316 60.382 -385.665 7.050 -347.362 7.050 -347.362 7.050 -327.362 7.050

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -72.565 31.855 -29.895 30.000 -29.694 30.000 -4.887 -4.887 -4.887

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -97.344 76.000 -75.575 75.000 -75.595 75.000 -75.595 75.000 -75.595 75.000 -75.595 75.000

3.4 Economische promotie -117.489 1.044.349 -195.135 1.066.400 -164.740 1.103.400 -120.602 1.140.400 -113.852 1.177.400 -113.852 1.214.400

Totaal economie -586.595 1.159.253 -733.921 1.231.782 -655.694 1.215.450 -548.446 1.222.450 -541.696 1.259.450 -521.696 1.296.450

4.2 Onderwijshuisvesting -1.838.256 5.609 -1.789.584 9.010 -1.807.863 9.010 -2.358.003 9.010 -1.900.466 9.010 -1.908.240 9.010

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -750.411 385.943 -563.107 99.836 -490.653 23.600 -490.653 23.600 -490.653 23.600 -490.653 23.600

Totaal onderwijs -2.588.667 391.551 -2.352.691 108.846 -2.298.516 32.610 -2.848.656 32.610 -2.391.119 32.610 -2.398.893 32.610

5.1 Sportbeleid en activering -282.075 -323.386 -304.977 83.798 -304.977 84.782 -304.977 79.364 -304.977 79.364

5.2 Sportaccommodaties -1.552.309 322.154 -1.169.539 324.938 -1.281.954 343.747 -1.253.254 343.747 -1.219.466 343.747 -1.225.599 343.747

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -253.341 9.983 -300.214 9.983 -291.745 9.983 -291.745 9.983 -281.762 -281.762

5.4 Musea -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500

5.5 Cultureel erfgoed -51.635 6.871 -77.026 6.871 -76.921 6.871 -76.924 6.871 -76.924 6.871 -76.924 6.871

5.6 Media -559.828 97.746 -567.984 99.072 -568.209 99.072 -568.209 99.072 -568.209 99.072 -568.209 99.072

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.342.446 63.953 -1.431.989 60.508 -1.425.162 60.508 -1.434.653 60.508 -1.434.074 60.508 -1.439.083 60.508

Totaal sport, cultuur en recreatie -4.049.134 500.707 -3.877.638 501.372 -3.956.468 603.979 -3.937.262 604.963 -3.892.912 589.562 -3.904.054 589.562

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -2.726.610 236.515 -2.862.282 224.699 -2.718.829 108.671 -2.667.855 108.671 -2.655.189 108.671 -2.646.997 108.671

6.2 Wijkteams -941.651 36.551 -1.138.804 39.500 -1.179.501 37.000 -1.183.225 37.000 -1.171.287 37.000 -1.170.812 37.000

6.3 Inkomensregelingen -3.263.831 2.334.342 -3.279.994 2.342.704 -3.186.047 2.156.730 -3.238.910 2.156.730 -3.226.825 2.156.730 -3.221.075 2.156.730

6.4 Begeleide participatie -6.149.469 513.325 -5.613.085 300.000 -5.547.087 300.000 -5.198.822 300.000 -5.027.134 -4.860.065

6.5 Arbeidsparticipatie -24.293

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -484.055 -491.322 -500.889 -475.651 -474.219 -474.219

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -2.763.018 264.969 -2.831.156 260.000 -2.770.163 128.000 -2.729.427 128.000 -2.727.094 128.000 -2.727.094 128.000

6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.376.038 444 -3.315.069 4.000 -3.261.723 4.000 -3.110.776 4.000 -2.937.672 4.000 -2.836.491 4.000

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 511

6.82 Geëscaleerde zorg 18- -308.210 -271.655 -284.655 -284.655 -297.655 -297.655

Totaal sociaal domein -20.036.663 3.386.147 -19.803.367 3.170.903 -19.448.894 2.734.401 -18.889.321 2.734.401 -18.517.075 2.434.401 -18.234.408 2.434.401

Begroting 2022Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

1
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 (- = nadeel en + = voordeel)  

(hoofd)taakvelden

lasten 2017 baten 2017 lasten 2018 baten 2018 lasten 2019 baten 2019 lasten 2020 baten 2020 lasten 2021 baten 2021 lasten 2022 baten 2022

7.1 Volksgezondheid -641.429 -679.210 3.000 -660.891 -666.726 -670.401 -670.401

7.2 Riolering -2.418.642 2.547.486 -2.006.556 2.155.874 -1.990.343 2.152.261 -2.035.413 2.189.981 -2.068.377 2.230.295 -2.126.631 2.281.199

7.3 Afval -1.953.329 2.245.829 -1.824.353 2.170.750 -1.821.776 2.168.173 -1.821.500 2.167.897 -1.821.198 2.167.595 -1.820.896 2.167.293

7.4 Milieubeheer -687.840 62.097 -770.512 23.400 -537.404 -536.410 -495.560 -494.414

Totaal volksgezondheid en milieu -5.701.240 4.855.412 -5.280.631 4.353.024 -5.010.414 4.320.434 -5.060.049 4.357.878 -5.055.536 4.397.890 -5.112.342 4.448.492

8.1 Ruimtelijke ordening -823.755 295.459 -882.338 290.445 -883.801 295.311 -804.264 215.311 -803.659 215.311 -803.478 215.311

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -1.874.904 2.169.044 -1.828.048 1.011.389 -2.579.290 2.649.464 -919.191 965.512 -667.890 1.188.966 -100.591 352.268

8.3 Wonen en bouwen -765.191 1.132.062 -915.093 852.053 -1.129.887 714.168 -1.130.276 614.168 -1.119.010 642.088 -1.118.125 672.568

Totaal VHROSV -3.463.850 3.596.565 -3.625.479 2.153.887 -4.592.978 3.658.943 -2.853.731 1.794.991 -2.590.559 2.046.365 -2.022.194 1.240.147

Totaal generaal -51.800.757 51.800.757 -53.377.714 53.377.714 -49.072.678 49.072.678 -47.676.257 47.676.257 -47.269.201 47.269.201 -46.675.260 46.675.260

Begroting 2022Rekening 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 Begroting 2021

1
2
7

 



128 

Raadsprogramma 2018-2022  Bijlage II 
 
In onderstaand overzicht worden de meerjarige baten en lasten van het raadsprogramma weergegeven: 
 

 

  

A/B Omschrijving i/s  2018-i  2019-i  2020-i  2021-i  2022-i  2018  2019  2020  2021  2022

A Actualiseren tarieven toeristenbelasting obv coalitie akkoord s -37.000 -74.000 -111.000 -148.000

Algemene reserve: voorbereiding raadsprogramma i -25.000 -75.000

Voorbereiding raadsprogramma i 25.000 75.000

Totaal A 0 -37.000 -74.000 -111.000 -148.000

Eindtotaal 0 -37.000 -74.000 -111.000 -148.000

te ramen structuele lasten / baten s 0 -37.000 -74.000 -111.000 -148.000

te ramen incidentele lasten / baten i 0 0 0 0 0

0 -37.000 -74.000 -111.000 -148.000

1
2
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Meerjarenprogramma 2018-2022  Bijlage III 
 

In onderstaand overzicht worden de meerjarige baten en lasten van het meerjarenprogramma weergegeven: 
  

 
 

A/B Omschrijving i/s  2018-i  2019-i  2020-i  2021-i  2022-i  2018  2019  2020  2021  2022

A  Bestuur en ondersteuning -

Algemene reserve grondexploitatie: vrijval reserve i -70.000

Algemene reserve: dekking aanvulling reserve sociaal domein i -501.149

Algemene reserve: dekking afwaardering bestaande basisschool de Vest i -269.204

Algemene reserve: dekking eenmalige kosten de Vest i -130.000

Algemene reserve: dekkingsreserve CC Den Herd i -3.993.000

Algemene reserve: vrijval grondexploitatie i 70.000

Reserve afschrijving geactiveerde uitgaven CC Den Herd s -272.721 -269.303 -265.886 -262.469 -259.051

i 3.993.000

Reserve sociaal domein: aanvulling tekorten i 501.149

-272.721 -269.303 -665.090 -262.469 -259.051

A  Overhead en ondersteuning organisatie -

Akoestisch optimaliseren kantoren i 6.500 6.500 6.500

Bevorderen vitaliteit medewerkers s 7.500 7.500 7.500 7.500

14.000 14.000 14.000 7.500

A  Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -

Actualisatie dividenduitkering BNG s -41.514 -42.351 -42.350 -42.350

Onderuitputting kapitaallasten i -19.847 -274.830 -598.938 -99.697 -107.331

Stelpost dekking nieuwe beleidsinitiatieven s 281.101 580.638 580.944 581.250 581.558

Stelpost energieneutraal maken gemeentelijke gebouwen s 5.162 11.730 14.526 18.258 18.258

266.416 276.024 -45.819 457.461 450.135

A  Veiligheid -

Projectleider Ondermijning Basisteam De Kempen s 10.000 10.000 10.000 10.000

10.000 10.000 10.000 10.000

A  Verkeer en vervoer -

GVVP actieplan 2019 s 35.000 2.100 2.072 2.044 2.016

GVVP actieplan 2020 s 35.000 2.100 2.072 2.044

GVVP uitvoering traject 2019 s 115.000 6.900 6.808 6.716 6.624

GVVP uitvoering traject 2020 s 115.000 6.900 6.808 6.716

1
2
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A/B Omschrijving i/s  2018-i  2019-i  2020-i  2021-i  2022-i  2018  2019  2020  2021  2022

Uitvoering Bereikbaarheidsagenda 2019 s 113.500 6.810 6.719 6.628 6.538

Uitvoering Bereikbaarheidsagenda 2020 s 113.500 6.810 6.719 6.628

Uitvoering Bereikbaarheidsagenda 2021 s 113.500 6.810 6.719

Uitvoering Bereikbaarheidsagenda 2022 s 113.500 6.810

Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2019 s 1.000.000 60.000 59.200 58.400 57.600

Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2020 s 1.000.000 60.000 59.200 58.400

Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2021 s 1.000.000 60.000 59.200

Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2022 s 1.000.000 60.000

Vervanging openbare verlichting 2019: armaturen s 450.000 31.500 31.050 30.600 30.150

Vervanging openbare verlichting 2019: masten s 55.000 2.475 2.448 2.420 2.393

Vervanging openbare verlichting 2020: armaturen s 215.000 15.050 14.835 14.620

Vervanging openbare verlichting 2020: masten s 186.000 8.370 8.278 8.184

Vervanging openbare verlichting 2021: armaturen s 65.100 7.812 7.682

Vervanging openbare verlichting 2021: masten s 69.430 8.332 8.193

Vervanging openbare verlichting 2022: armaturen s 65.100 7.812

Vervanging openbare verlichting 2022: masten s 69.430 8.332

B Uitvoering herinrichting N284 s 3.800.000 228.000 224.960 221.920

Verkeersvisie Hapert: aanpassing Nieuwstraat-Ganzestraat s 100.000 6.000 5.920 5.840 5.760 5.680

Verkeersvisie Hapert: aanpassing Oude Provincialeweg oost (Kerkstraat - N284) s 1.515.000 90.900 89.688 88.476 87.264

Verkeersvisie Hapert: aanpassing Oude Provincialeweg west (Nieuwstraat -Kerkstraat) s 850.000 51.000 50.320 49.640

100.000 3.283.500 6.314.500 1.248.030 1.248.030 6.000 206.605 582.055 657.190 731.165

A  Economie -

Facliteren bedrijfsverplaatsingen i 10.000

Herijking Kempische Bedrijventerreinenvisie i 15.000

Kempenvisie Vrijetijdseconomie i 20.000

Update bedrijventerrein De Sleutel i 20.000 20.000 20.000

65.000 20.000 20.000

1
3
0
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A/B Omschrijving i/s  2018-i  2019-i  2020-i  2021-i  2022-i  2018  2019  2020  2021  2022

A  Onderwijs -

Verbreding de Vest: intrekken bestaand krediet s -237.000 -13.573 -13.402 -13.232

B Bestaande basisschool de Vest: afwaardering restant boekwaarde i 269.204

Bestaande basisschool de Vest: vrijval kapitaallasten a.g.v. afwaardering s -31.819 -24.785 -24.417

Nieuwbouw basisschool de Vest s 2.621.960 117.988 116.677 115.366

Nieuwbouw basisschool de Vest: bijdrage schoolbestuur tbv energiebesparende maatregelen s -318.000 -14.310 -14.151 -13.992

Nieuwbouw basisschool de Vest: sloopkosten bestaand gebouw i 70.000 70.000

Nieuwbouw basisschool de Vest: tijdelijke huisvesting / verhuiskosten i 60.000 60.000

Renovatie Mariaschool s 1.480.000 88.800 87.616 86.432

Renovatie Mariaschool: investeringsbijdrage schoolbestuur s -190.000 -11.400 -11.248 -11.096

3.486.960 534.890 140.707 139.061

A  Sport, cultuur en recreatie -

Sporthal X-sport: besparing energielasten s -13.654 -13.654 -13.654

Sporthal X-sport: energieneutraal maken 2019 (inclusief btw) s 121.000 10.487 10.325 10.164 10.003

Sportpark de Roetwijer: energieneutraal maken 2022 (inclusief btw) s 21.175 1.835

Sportpark de Smeel: energieneutraal maken 2022 (inclusief btw) s 36.300 3.146

Sportpark Lemelvelden: energieneutraal maken 2022 (inclusief btw) s 61.105 5.296

Uitvoering groenstructuurplan 2019 s 110.000 6.600 6.512 6.424 6.336

Uitvoering groenstructuurplan 2020 s 110.000 6.600 6.512 6.424

Uitvoering groenstructuurplan 2021 s 110.000 6.600 6.512

Uitvoering groenstructuurplan 2022 s 110.000 6.600

Vervanging speeltoestellen 2019 s 62.500 7.500 7.375 7.250 7.125

Vervanging speeltoestellen 2020 s 62.500 7.500 7.375 7.250

Vervanging speeltoestellen 2021 s 62.500 7.500 7.375

Vervanging speeltoestellen 2022 s 62.500 7.500

293.500 172.500 172.500 291.080 24.587 24.658 38.171 61.748

A  Sociaal domein -

CC Den Herd: besparing energielasten s -16.060 -32.063 -32.063 -32.063

MFA De Poel: besparing energielasten s -3.777 -4.749 -4.749

MFA De Poel: energieneutraal maken 2019 s 49.000 4.247 4.181 4.116 4.051

MFA De Poel: energieneutraal maken 2020 s 53.256 4.616 4.545 4.474

1
3
1
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A/B Omschrijving i/s  2018-i  2019-i  2020-i  2021-i  2022-i  2018  2019  2020  2021  2022

MFA D'n Anloop: besparing energielasten s -12.963 -12.963 -12.963

MFA D'n Anloop: energieneutraal maken 2019 s 120.509 10.444 10.283 10.123 9.962

MFA D'n Aord: besparing energielasten s -5.350 -7.792 -7.792

MFA D'n Aord: energieneutraal maken 2019 s 85.000 7.367 7.253 7.140 7.027

MFA D'n Aord: energieneutraal maken 2020 s 84.400 7.315 7.202 7.090

Steunpunt de Kloostertuin: besparing energielasten s -3.347 -3.347

Steunpunt de Kloostertuin: energieneutraal maken 2020 s 30.000 2.600 2.560 2.520

Steunpunt de Kloostertuin: energieneutraal maken 2021 s 30.500 2.643 2.603

B Ver-/nieuwbouw CC Den Herd: energieneutrale maatregelen s 363.000 31.460 30.976 30.492 30.008 29.524

Ver-/nieuwbouw CC Den Herd: technische installaties s 1.089.000 94.380 92.928 91.476 90.024 88.572

Ver-/nieuwbouw CC Den Herd: uitbreiding s 363.000 16.335 16.154 15.972 15.791 15.609

Ver-/nieuwbouw CC Den Herd: vaste inrichting s 514.250 44.568 43.883 43.197 42.511 41.826

Ver-/nieuwbouw CC Den Herd: verbouwing renovatie s 1.663.750 99.825 98.494 97.163 95.832 94.501

3.993.000 254.509 167.656 30.500 286.568 288.433 260.395 251.581 246.845

A  Volksgezondheid en milieu -

Rioolrechten: uitvoering GRP 2019 s -53.045 -52.507 -51.968 -51.430

Rioolrechten: uitvoering GRP 2020 s -51.677 -51.160 -50.642

Rioolrechten: uitvoering GRP 2021 s -53.897 -53.350

Rioolrechten: uitvoering GRP 2022 s -52.507

Uitvoering GRP 2019 s 1.281.658 51.267 50.755 50.241 49.727

Uitvoering GRP 2019: gemalen s 25.402 1.778 1.753 1.727 1.702

Uitvoering GRP 2020 s 1.291.911 51.676 51.160 50.643

Uitvoering GRP 2021 s 1.302.245 52.090 51.569

Uitvoering GRP 2021: gemalen s 25.810 1.807 1.781

Uitvoering GRP 2022 s 1.312.664 52.507

1.307.060 1.291.911 1.328.055 1.312.664

1
3
2
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A/B Omschrijving i/s  2018-i  2019-i  2020-i  2021-i  2022-i  2018  2019  2020  2021  2022

A  Ruimtelijke ontwikkeling en beheer -

Aankoop strategische  / anticiperende gronden s 1.000.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Anterieure overeenkomsten: kosten voor ruimtelijke adviezen i 80.000

Anterieure overeenkomsten: opbrengst anterieure overeenkomsten i -80.000

Digitalseren bouwvergunningen s 13.000 13.000 13.000 13.000

Implementatie omgevingswet s 80.000 75.000 75.000 75.000

Implementatie omgevingswet: aanschaf ICT s 50.000 11.000 10.800 10.600

Startersleningen s 375.000 7.500 7.500 7.500 7.500

1.375.000 50.000 120.500 126.500 126.300 126.100

Eindtotaal 4.093.000 6.513.569 11.483.527 2.779.085 2.851.774 286.263 735.846 861.589 1.452.941 1.513.503

waarvan structurele lasten s 306.110 939.176 1.434.027 1.526.138 1.620.834

waarvan incidentele lasten / baten i -19.847 -203.330 -572.438 -73.197 -107.331

286.263 735.846 861.589 1.452.941 1.513.503

1
3
3
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Reserve sociaal domein Bijlage IV 
 

Naam Reserve sociaal domein: dekking tekorten 

Beleidsveld Bestuur en ondersteuning 

Soort Dekkingsreserve 

Verwachte stand per 1 jan.2018  € 572.151,- -/- € 73.300,- = € 498.851,- 

Doel van de reserve Bij aanvang van de drie decentralisaties (Wmo begeleiding, Jeugdzorg 

en Participatie) in 2015 is de reserve sociaal domein in het leven geroe-

pen. De reserve was specifiek bedoeld als buffer voor de transitie en het 

opvangen van risico’s.  

 

Vanaf 2018 wordt het doel gewijzigd. De reserve zorgt enkel nog voor 

de gefaseerde dekking van tekorten op de gedecentraliseerde budgetten 

voor Jeugdzorg gedurende de periode 2018 tot en met 2021. 

Benodigde minimumomvang Niet van toepassing 

Benodigde maximumomvang € 1.000.000,- 

Stortingen Na de invoer van de nieuwe taken in het sociaal domein in 2015 heeft 

de gemeente (begrijpelijk) een koppeling gelegd tussen lasten en ont-

vangen baten (c.q. integratie-uitkering sociaal domein) voor de drie ge-

decentraliseerde taken. Vanaf 2019 wordt het integreerbare deel van het 

sociaal domein ingeweven in de algemene uitkering, waarmee reguliere 

financiering verkregen wordt, net als voor alle andere gemeentelijke 

taken (bijvoorbeeld in het fysiek domein). Het is dan niet meer mogelijk 

te volgen wat we na 2019 krijgen. Het is dan ook niet meer noodzakelijk 

om de reserve sociaal domein in stand te houden, zeker niet voor het 

opvangen van eventuele structurele lasten. De benodigde budgettaire 

ruimte voor het sociaal domein dient dan ook, net als voor alle andere 

gemeentelijke taken, van uit een integrale afweging betrokken te worden 

bij de beschikbare dekkingsmiddelen.  

 

Teneinde de geraamde onttrekkingen te kunnen realiseren dient de re-

serve in 2018 eenmalig aangevuld te worden met een bedrag van € 

501.149,- tot de maximaal benodigde omvang. 

Onttrekkingen In de perspectiefnota 2018 hebben wij uw raad geïnformeerd op grote 

tekorten van met name Jeugdzorg. Dit leidde er toe dat we geen uitvoe-

ring meer kunnen geven aan het beleidsuitgangspunt om de uitvoering 

van de drie decentralisaties budgettair neutraal uit te voeren.  

 

In de meerjarenraming is in de perspectiefnota 2018 voor Jeugdzorg 

een taakstelling opgenomen van € 100.000,- in 2019 oplopend naar € 

400.000,- in 2022. Realisatie van deze taakstelling wordt gefaseerd in-

geraamd. Teneinde het jaarlijks begrotingsresultaat structureel te verbe-

teren met een bedrag van € 400.000,- wordt als “tegenhanger” gefa-

seerd geput uit de reserve sociaal domein. Aflopend van € 400.000,- in 

2018 naar € 0,- in 2022, zoals hierna gespecificeerd (zie onderstaande 

specificatie). 

 

Daarnaast worden de reeds geraamde uitgaven op basis van de jaarre-

kening 2017 (budgetoverhevelingen) en de perspectiefnota 2018 tot een 

bedrag van € 73.300,- gedekt ten laste van de reserve. 

Rentetoerekening/bestemming De bespaarde rente wordt via resultaatbestemming aan de algemene 



 

 135 

reserve toegevoegd. 

Einddatum 31 december 2021 

Motivering / toelichting Sinds 1 januari 2015 is het sociaal domein op het gebied van jeugdzorg, 

wet maatschappelijke ondersteuning en participatie onderhevig aan 

transitie en transformatie. De focus ligt daarbij op het versterken van de 

zelfredzaamheid en eigen regie van onze inwoners. Omdat dit onzeker-

heid met zich mee bracht en er kortingen op de rijksbudgetten doorge-

voerd worden, was het gedecentraliseerde budget in het “Beleidskader 

Samenhang Sociaal Domein, krachten bundelen waar nodig 2015-

2019”, in beginsel taakstellend beschikbaar gesteld voor de uitvoering 

van de gedecentraliseerde taken.  

 

Besloten was een reserve sociaal domein in het leven te roepen om 

eventuele tekorten binnen de Jeugdzorg, Participatiewet en Wmo bege-

leiding op te kunnen vangen. Het zorgt voor een goede overgang (ook 

financieel) van de oude naar de nieuwe situatie.  

 

Inmiddels is er een aantal jaren ervaring opgedaan met de door het Rijk 

overgedragen budgetten Jeugd, Participatie en Wmo begeleiding. Waar 

in het begin nog sprake was van onvoldoende inzicht in de te verwach-

ten uitgavenstromen en inkomstenstromen Jeugd en Wmo begeleiding 

is door ervaringscijfers dit inzicht inmiddels wel verkregen. In het begin 

uitte zich dit door grote verschillen tussen de geraamde uitgaven en 

inkomsten in de begroting en de werkelijke uitgaven en inkomsten in de 

jaarrekening bij de Jeugdzorg en Wmo begeleiding. De reserve sociaal 

domein was een geschikt middel om die verschillen te egaliseren. De 

begroting kan op basis van ervaringscijfers nu zo samengesteld worden 

dat er in de toekomst geen (grote) overschrijdingen of onderschrijdingen 

meer bij deze budgetten zullen ontstaan. De budgetten Jeugd en Wmo 

begeleiding zijn daarmee vergelijkbaar geworden met andere open eind 

budgetten binnen onze begroting. 

 

De reserve sociaal domein was in beginsel gekoppeld aan de integratie-

uitkeringen van de decentralisaties sociaal domein, die 4 jaar lopen 

(2015 t/m 2018). Vanaf 2019 zijn in de meicirculaire 2018 (delen van) 

deze middelen overgeheveld van de integratie-uitkering sociaal domein 

naar de algemene uitkering; ze zijn dan niet meer specifiek benoemd. 

Door deze overheveling is het dan ook een natuurlijk moment om de 

reserve sociaal domein te heroverwegen. 

 

Op basis van de maartcirculaire 2018 hadden we extra geld ontvangen 

voor de taak ‘Veilig Thuis’. Het gaat om huiselijk geweld en kindermis-

handeling. Voor onze gemeente betekent dit € 12.000,- in 2018 oplo-

pend naar € 38.000,- vanaf 2021 en volgende jaren. Ook werden extra 

uitkeringen ontvangen voor de decentralisatie van Awbz naar Wmo. 

Voor onze gemeente betekent dit € 222.000,- in 2019 aflopend naar € 

218.000,- in 2022. Deze middelen hadden we vooralsnog toegevoegd 

aan de reserve sociaal domein in afwachting van bestedingsvoorstellen. 

Omdat de koppeling met inkomsten nu doorbroken wordt hebben we 

deze gereserveerde bedragen omgezet naar reguliere budgetten (stel-

posten). De budgetten blijven dus beschikbaar waarvoor ze bedoeld zijn. 
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De budgetten kunnen aangewend worden voor het stimuleren van inno-

vatieve plannen om het beleid, betrekking hebbende op de Begeleiding 

naar Awbz, door te ontwikkelen en incidentele knelpunten weg te ne-

men. 

Dit komt ons inziens ook tegemoet aan het verzoek van het POP om 

middelen beschikbaar te houden voor de uitvoering van de Wmo.  

Risico-calculatie Door het vrij aanwendbaar zijn van de reserve doen zich geen budgettai-

re problemen voor bij eventuele aanwendingen. 

Voorstel De dekkingsreserve sociaal domein enkel nog aanwenden voor de dek-

king van oplopende tekorten van met name Jeugdzorg, zoals hieronder 

weergegeven.  

Voorts wordt voorgesteld om ten laste van de algemene reserve de re-

serve aan te vullen met een bedrag van € 501.149,- tot de maximaal 

benodigde omvang. 

 
 

  

2018 2019 2020 2021 2022

stelpost aanpassing beleid jeugd (verlaging uitgaven)  v 100 v 200 v 300 v 400

bijdrage reserve sociaal domein v 400 v 300 v 200 v 100  

totaal tgv begrotingsresultaat v 400 v 400 v 400 v 400 v 400

(bedragen x 1.000,-)
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Woningbouwprogramma Bijlage V 
In de Woonvisie Gemeente Bladel 2016 is onder Beslispunt 14b. opgenomen dat het college bevoegd is om 
binnen de in de Woonvisie Gemeente Bladel 2016 gestelde ambities en beslispunten flexibel om te gaan 
met het Woningbouwprogramma (WBP). In de begroting en perspectiefnota wordt een (indicatief) WBP  
opgenomen. In de jaarrekening wordt vervolgens verantwoording afgelegd in de vorm van een overzicht van 
de gerealiseerde woningbouw.  
Onderstaand vermelden we het Woningbouwprogramma zoals dat door middel van de Matrix is ingestuurd 
aan de Provincie Noord-Brabant. In het Woningbouwprogramma is de (verwachte totale) capaciteit van de 
nu bekende plannen opgenomen. Het is mogelijk dat deze capaciteit bij de definitieve vaststelling nog wijzigt 
en of dat een woning of woningen pas na 2027 worden gerealiseerd. 
Het programma past binnen de (sub) regionale afspraken en binnen het Regionaal Woningbouwprogramma. 
      
Kern  Plannen/projecten     Woningen   

 
Bladel  
Kempenland  99 
De Heffe 7 
Plan Beemd       11     
Molenweg  (RvR) 3    
Van der Heijden Transport       4   
Posthof     20   
Locatie sporthal      33   
Bleijenhoek/Beukenbos/Het Laar     16   
Bleijenhoek (Villa Bleijenburgh)     14 
Het Parlement (ABAB)     15    
ABN/AMRO     11 
Markt 22 6 
Sniederslaan 162       4   
Particulieren     20   
Totaal Bladel  263 
      
Hapert 
Wijer/Kuil    41   
KBP    30   
Dennenoord    50   
Ganzeakkers      8    
Claassenpark    31 
Dalem 2-4 (RvR)      2 
Plan Centrum (nabij MFA)   20 
Plan Centrum (Den Tref) 30   
Particulieren     13   
Totaal Hapert  225 
      
Hoogeloon 
Dijkstraat (v Gorp)      2 
Hoek Casterseweg      6 
Akkerstraat (de Ster)    50   
Particulieren    12   
Totaal Hoogeloon    70 
 
 
Casteren 
Kerkeneind/Wagenbroeken  38   
Den Tip    9   
Heistraat (RvR)    2 
De bucht 1 (RvR) 1    
Particulieren     10   
Totaal Casteren  60 
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Netersel 
Latestraat II    2   
Latestraat II RvR    4 
Latestraat (Castelijns)    2   
Locatie Hems  19 
De Hoeve  20 
Fons van der Heijdenstraat 11-13    2   
Particulieren        9   
Totaal Netersel     58 
      
TOTAAL GENERAAL  676 
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Verklaring beleidsindicatoren Bijlage VI 
 

 
 

Bestuur en ondersteuning

Formatie - toegestane formatie in fte op 1 januari per 1.000 inwoners

Bezetting - werkelijk aantal fte op 1 januari per 1.000 inwoners

Apparaatskosten - alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functio-

neren van de organisatie, exclusief griffie en bestuur per inwoner

Externe inhuur - kosten inhuur externen als percentage van totale loonsom + totale kos-

ten inhuur externen

Overhead - alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de

medewerkers in het primaire proces als percentage van totale lasten

(exclusief toevoegingen aan reserves)

Veiligheid

Verwijzingen Halt - het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van

12-17 jaar

Harde kern jongeren - het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van

12-24 jaar

Winkeldiefstallen - het aantal winkeldiefstallen per 1.000 per 1.000 inwoners

Geweldsmisdrijven - het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van

geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord

en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging,

mishandeling, etc.).

Diefstallen uit woning - het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners

- het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners

Verkeer en vervoer

-

-

Economie

Functiemenging - de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen

banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen

werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Bruto Gemeentelijk Product - bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde

waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De

verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan

of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt

geproduceerd

Vestigingen (van bedrijven) - het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd

van 15-64 jaar

Onderwijs

Absoluut verzuim - het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per

1.000 leerlingen in de leeftijd van 5-18 jaar.

Relatief verzuim - het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school,

maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen in de leeftijd van 5-

18 jaar

Vroegtijdig schoolverlaters zonder start-

kwalificatie (vsv-ers)

- het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat

voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat

Sport, cultuur en recreatie

Niet sporters - het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal 

inwoners

Vernielingen en beschadigingen (in de 

openbare ruimte)

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuis-

opnamen

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een 

mototvoertuig

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuis-

opnamen

Overige vervoersongevallen met een gewonde 

fietser
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Sociaal domein

Banen - het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

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

is verschenen

Kinderen in uitkeringsgezinnen - het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een

bijstandsuitkering moet rondkomen

Bijstandsuitkeringen - Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

Netto participatiegraad - het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de

(potentiële) beroepsbevolking

Werkloze jongeren - het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar)

Re-integratievoorzieningen - het aantal re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd

van 15 t/m 64 jaar

Jongeren met jeugdhulp - het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle

jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdbescherming - het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermings-

maatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdreclassering - het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaat-

regel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar)

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO - aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een

maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning

binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat een

referentiegemiddelde gebaseerd is op aantal deelnemende gemeenten.

Volksgezondheid en milieu

Omvang fijn huishoudelijk restafval - niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval

Hernieuwbare elektriciteit - hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, water-

kracht, zon of biomassa

VHROSV

Gemiddelde WOZ waarde - de gemiddelde WOZ waarde van woningen

Nieuw gebouwde woningen - het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen

Demografische druk - de som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in

verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

-

-

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuis-

houden

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuis-

houden

het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een één persoons-

huishouden betaalt aan woonlasten

het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons-

huishouden betaalt aan woonlasten


