Jaarstukken
2016

Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer
1

2

Voorwoord
Door middel van het jaarverslag en de jaarrekening legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde
beleid over het jaar 2016. Dit beleid is nader uitgewerkt binnen de programma’s en paragrafen. De leidraad voor
het gevoerde beleid is vastgelegd in de programmabegroting 2016-2019, als nadere vertaling van het door de
voltallige gemeenteraad vastgestelde Raadsakkoord.
Naast de wettelijke taken hebben we gewerkt aan de realisatie van de zeven ambities van het Raadsakkoord.
1. We zijn steeds actief in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners over belangrijke
zaken in onze gemeente,
2. Iedereen doet mee,
3. Onze dorpskernen zijn schoon, heel en veilig,
4. Door meer in te zetten op Leisure maken we de plaatselijke economie sterker en onze leefomgeving
aantrekkelijker,
5. In onze dienstverlening zijn we een betrouwbare partner,
6. Onze dorpskernen bruisen en zijn goed bereikbaar,
7. Ons financieel beleid is gezond met een sluitende meerjarenbegroting.
De realisatie van deze zeven ambities en daarvan afgeleide programmadoelen vindt u hierna terug in de
programmaverantwoording. In 2016 zijn veel belangrijke zaken opgepakt, waarvan we de volgende onderwerpen
willen uitlichten:

De drie transities
In 2016, het tweede jaar van de doorgevoerde decentralisatie van gewezen rijkstaken, is de doorontwikkeling van
de integrale aanpak en maatwerk per gezin voortgezet. In 2016 is ingezet op de verdere ontwikkeling van de
wijkteams, innovatie van de zorgverlening, de voorbereiding van resultaatgericht inkopen en de verdere
harmonisering van de Wmo en Jeugd.

De Linten Loon op Zand
In 2016 zijn met de uitvoering van de ontsluiting van de kern Loon op Zand flinke stappen gezet. We hebben
daarvoor drie voortgangsrapportages aan de gemeenteraad voorgelegd. De uitvoering ligt op schema en het
project is inmiddels in het voorjaar 2017 afgesloten. Een projectrapportage over 2017 wordt na de zomer aan de
raad aangeboden.

Grondexploitatie
Tegelijk met deze jaarrekening wordt het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (het MPG) aan de
gemeenteraad voorgelegd. Ook wij kunnen merken dat de economie aantrekt, maar dit laat onverlet dat ook in
2016 nog extra bedragen, weliswaar minder dan in 2015, aan de verliesvoorzieningen zijn toegevoegd. In
programma 4, 6 en paragraaf 7 wordt de grondexploitatie nader toegelicht.

De vennootschapsbelasting
Met ingang van 2016 is de vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven ingevoerd. Gemeentelijke activiteiten
die aan bepaalde voorwaarden voldoen worden dan aangemerkt als voor de vennootschapsbelasting belaste
activiteiten. Op veel aspecten van dit beleidsveld moet nog door nadere afspraken met de belastingdienst, de VNG
en provincies en door individuele afspraken van onze eigen gemeente met de belastingdienst, de mogelijke
belastingplicht verder worden uitgewerkt. We hebben een eerste scan over 2016 uitgevoerd, met ondersteuning
van een externe adviseur. Uit de inventarisatie kwam naar voren dat de Gemeente enkel met de grondexploitaties
vennootschapsbelastingplichtig is. We hebben de VPB-druk laten berekenen met de gemiddelde
kostprijsbenadering en met de voortschrijdende kostprijsbenadering. Op basis van deze berekeningen zou de te
betalen vennootschapsbelasting nihil bedragen. Het fiscaal verlies op basis van de gemiddelde kostprijsbenadering
bedraagt € 136.411. Het fiscaal verlies op basis van de voortschrijdende kostprijsbenadering bedraagt € 88.026.
Omdat 2016 het eerste belastingjaar is voor de vennootschapsbelasting voor de Gemeente is er nog geen sprake
van een voorwaarts verrekenbaar verlies over het verleden. Het verlies van het onderhavige jaar kan worden voort
gewenteld naar toekomstige jaren.
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Het financieel resultaat over 2016
Onze gemeente heeft over 2016 een positief saldo van de rekening van baten en lasten (na mutaties reserves)
gerealiseerd van € 1.488.319 Op hoofdlijnen is het resultaat tot stand gekomen door:
Bedragen x € 1.000

Omschrijving
Extra storting pensioenvoorziening wethouders
Kosten bestuursondersteuning (deels verschoven naar 2017)
Sociaal domein
Verkeersmaatregelen
Toerisme en recreatie
Leges burgerzaken
GREX: verliesvoorziening, tussentijdse winstneming en overige
kosten
Algemene Uitkering
Bedrijfsvoering (na dekking uit reserve automatisering)
Bijdrage algemene reserve begrotingstekort
Bespaarde rente
Overige posten
Gerealiseerd resultaat van baten en lasten incl. mutaties
reserves

Bedrag (in euro’s)
-/- 360
78
1.666
50
48
32
94
362
65
-/-474
-/- 86
14
1.488

De bestemming van het resultaat 2016
In april 2017 heeft gemeenteraad besloten een deel van het rekeningresultaat te bestemmen voor de dekking van
de kosten van activiteiten die van 2016 naar 2017 zijn doorgeschoven. Totaal is hiervoor € 83.300 bestemd. Voor
het nog te bestemmen resultaat € 1.405.019 zijn in het bij deze jaarrekening behorende preadvies voorstellen
opgenomen.

11 juli 2017
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

C.L. Derickx

W.C. Luijendijk
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Opbouw en leeswijzer van de Jaarstukken 2016
JAARVERSLAG
Het Jaarverslag 2016 bestaat uit twee delen:
A. programmaverantwoording
B. paragrafen.
A. Programmaverantwoording
In de programma´s worden per beleidsprogramma uiteenzettingen gegeven over het gevoerde beleid en is er
daarnaast een analyse van de verschillen opgenomen.
De opzet van deze jaarrekening sluit zoveel mogelijk aan op de begroting. In de opzet is bij alle drie de W-vragen
(Wat hebben we bereikt?, Wat hebben we daarvoor gedaan? en Wat heeft het gekost?), telkens duidelijk de relatie
naar de primitieve begroting (begroting vóór wijzigingen) gelegd.
Wat wilden we bereiken?
Bij de eerste W-vraag: “wat willen we bereiken” hebben we gemerkt dat het nog steeds lastig is om de
streefwaarden ook daadwerkelijk te meten. Wij hebben binnen de beperkte formatie geen ruimte om van alle
opgenomen streefwaarden de indicatoren daadwerkelijk te meten. Om die reden hebben we in de bijbehorende
tabel geen extra kolom opgenomen met realisatie van de indicatoren. Wel hebben we een extra tabel toegevoegd
waarin een toelichting op de realisatie is opgenomen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Bij de beantwoording van deze vraag is een tabel opgenomen waarin alle voornemens uit de begroting zijn
opgesomd en waarbij een toelichting op de uitvoering hiervan is opgenomen.
Wat heeft het gekost?
De laatste W-vraag “wat heeft het gekost?” wordt toegelicht en gespecificeerd naar 4 onderdelen:
• De gerealiseerde baten en lasten en het saldo (het resultaat) van het programma vóór bestemming van het
resultaat in vergelijking met de begroting voor en na wijziging.
• De gerealiseerde baten en lasten van de bestemming van het resultaat en het saldo daarvan (bijdragen
van en stortingen in reserves) in vergelijking met de begroting voor en na wijziging.
• Het gerealiseerde en geraamde saldo na resultaatbestemming.
• De toelichting op de belangrijkste afwijkingen (> € 25.000) tussen de realisatie en de begroting na
wijziging. Doordat de toelichtingen zich beperken tot de belangrijkste afwijkingen kunnen totalen afwijken
van het verschil op het product.

B. Paragrafen
In de paragrafen worden vanuit een dwarsverband op de programma’s diverse onderwerpen, vooral op het vlak
van de bedrijfsvoering, behandeld. Er zijn zeven voorgeschreven paragrafen waarvan op hoofdlijnen zowel de
uitkomsten als de financiële afwijkingen nader worden toegelicht.
JAARREKENING
In de jaarrekening wordt een toelichting gegeven op het overzicht van baten en lasten, waarin de totalen per
programma ten opzichte van de primitieve begroting 2016 en begroting na wijziging 2016 zijn weergegeven.
Daarnaast bevat de jaarrekening de balans met toelichting en is tevens de bijlage in verband met “Single
information, Single audit” (SiSa) opgenomen alsmede de controleverklaring van de accountant.
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Deel 1
Het jaarverslag
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Programmaverantwoording 2016
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Programma 1: Relatie burgers - gemeente
Onderwerp van het programma
De gemeente Loon op Zand maakt op dit moment een omslag door die kort te duiden is: “van zorgen voor naar
zorgen samen met…” Dit betekent dat we als gemeente minder vaak het initiatief nemen of willen regisseren. Dit
betekent ook dat we een gemeente zijn die stimuleert, anticipeert en mogelijk maakt. We juichen het toe als
anderen het voortouw willen nemen. Inwoners, ondernemers en gasten staan in ons denken centraal. Als het
nodig is reiken we de helpende hand toe, altijd op basis van maatwerk. We bouwen aan duurzame relaties met
onze partners waarmee we samenwerken en regelmatig bespreken hoe we het nog beter kunnen doen voor
onze inwoners.

Zorgen
samen
met

Wat hebben we bereikt?
Maatschappelijke doelen
Doe-democratie

Realisatie
In 2016 hebben we gezamenlijk als college, raad, ambtelijke organisatie en
samenleving experimenten uitgevoerd. Te denken valt aan de volgende
experimenten:
• Efteling (wijze van raadpleging vooraf);
• Optimaliseren dienstverlening omgevingsvergunning;
• Serviceteam openbare ruimte;
• Samenwerken aan het beheer van de openbare ruimte;
• Zelfsturende wijkteams.
Met behulp van nieuwe contact- en werkvormen hebben we de communicatie en
samenwerking met de samenleving versterkt

Bestuursstijl

Ieder jaar houden we een peiling onder onze inwoners via het instrument
“Waarstaatjegemeente.nl”. De uitkomsten van 2016 zijn ook vermeld in de
begroting van 2017. Waar het gaat over de relatie tussen inwoners en gemeente
scoren we op alle onderdelen hoger dan een jaar eerder.
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(Regionale) samenwerking,
zelfstandigheid

De kracht van Loon op Zand is de vele kleine verbanden en kleinschalige
structuren. Onze drie kernen vormen ieder een eigen gemeenschap met een eigen
dorps-, wijk- en buurtstructuur en verenigingsleven. Dit is tevens de basis voor
sociale samenhang, solidariteit en flexibiliteit, als het gaat om ontwikkeling en
vernieuwing.
Tegelijkertijd is het waardevol om met andere gemeenten en organisaties samen
te werken in beleids- en uitvoeringstaken, voor een sterke regio en een sterk
Brabant. We hebben gehoor gegeven aan het verzoek van de provincie om onze
visie op samenwerking verder uit te werken naar een plan voor de toekomst
waarin we helder schetsen hoe we ook in de toekomst onze lokale taken
uitvoeren, hoe we samenwerken in de Regio Hart van Brabant en De Langstraat
en hoe willen bijdragen aan de ontwikkeling van Brabant. Voor wat betreft dit
laatste zien we vooral een rol in de uitwerking van de Leisure-agenda.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voornemen
Doe-democratie

Realisatie
Zowel de raad, het college als de ambtelijke organisatie hebben gezocht naar
manieren hoe we inwoners het beste bij (beleids)ontwikkelingen kunnen
betrekken. Zo is de raad samen met het college gestart met het traject
‘Veerkrachtig Bestuur / SamenLoont’. De organisatie heeft enkele experimenten
uitgevoerd om te onderzoeken op welke wijze inwoners, ondernemers,
instellingen, etc., het beste betrokken kunnen worden bij bestaande en nieuwe
ontwikkelingen.
In 2016 hebben we verder invulling gegeven aan het traject om samen met de
raad de veranderende behoeften van de samenleving op het gebied van
communicatie en samenwerking tussen burgers en gemeente te verkennen. We
zijn gezamenlijk als college, raad, gemeentelijke organisatie en inwoners een
interactief traject in gegaan. Dit traject is in samenspraak tussen college, raad,
organisatie en samenleving vormgegeven.
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Bestuursstijl

De uitkomsten van de peiling via het instrument “Waarstaatjegemeente.nl” (WSJG)
op het onderdeel relatie inwoners – bestuur hebben onze bijzondere aandacht.
Afgelopen jaar hebben we verder geïnvesteerd in deze relatie. We hebben
hiervoor aangehaakt bij een of meerdere bestaande of nieuwe projecten. We
hebben geëxperimenteerd met allerlei werkvormen. Deze experimenten moeten
bijdragen in het verbeteren van onze rol als responsieve overheid. We hebben bij
de werkvormen concreet gedacht aan co-creatie van beleid of uitvoering. Concrete
voorbeelden van experimenten in 2016 waren:
• Efteling (wijze van raadpleging vooraf);
• Optimaliseren dienstverlening omgevingsvergunning;
• Serviceteam openbare ruimte;
• Samenwerken aan het beheer van de openbare ruimte;
• Zelfsturende wijkteams.
We hebben samen met de raad voortgebouwd op de al ingezette lijn om het BOB
(Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming) model te verbeteren. Dit
hebben we gedaan aan de hand van de in 2015 benoemde thema’s waarin we als
raad en college met het BOB-model aan de slag zijn gegaan.
Middel(lange) termijn
Als uitvloeisel van onze bestuursstijl hebben we vanuit het volgende
gedachtengoed gewerkt:
• De gemeente heeft de richting bepaald voor Loon op Zand, na uitgebreide
dialoog met de inwoners;
• De gemeente heeft – in lijn met de gekozen richting – ruimte en
vertrouwen gegeven aan de medewerkers (de professionals) om samen
met de inwoners de richting in te vullen;
• Zowel medewerkers als raadsleden hebben hierin een rol gespeeld als
verbinder;
• De gemeente heeft hierbij de kaders aangegeven; denk aan geld,
veiligheid, milieu en gezondheid;
• De gemeente heeft het zelfvertrouwen om de professionals en de
inwoners daarna ‘los te laten’ en hen te ondersteunen en aan te moedigen
in dit veranderproces.
Dit heeft veel zelfreflectie en discipline gevraagd van ons als college en de
raadsleden. Wij hebben de moed opgebracht om pilots te starten, die - zoals eigen
aan pilots – geen garantie gaven voor succes! Wij hebben inwoners gestimuleerd
zich (meer) verantwoordelijk te voelen voor de kern of buurt met de daarbij
behorende initiatieven. Inwoners zijn zich (nog) actiever gaan inzetten om, samen
met de gemeente, deze verantwoordelijkheid vorm te geven (co-creatie).
In de acties die voortvloeien uit de vernieuwing van onze gemeente als lokale
overheid heeft actieve communicatie, in verschillende uitingsvormen, een sleutelrol
vervuld.
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(Regionale) samenwerking,
zelfstandigheid

Samenwerking heeft plaatsgevonden op diverse terreinen en in verschillende
vormen. In Langstraat verband is met de gemeenten Waalwijk en Heusden
samengewerkt rond diverse thema’s. Strategische samenwerking kreeg met name
gestalte in de samenwerking binnen Hart van Brabant.
In 2015, met een overloop naar 2016, heeft de gemeente haar visie op
samenwerking beschreven in de brochure “Samen Loont!”. Deze visie is
aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
In enkele regionale Leisure projecten hebben we een actieve rol genomen. Hetzij
als bestuurlijk trekker, hetzij als ambtelijk opdrachtgever of ambtelijk
opdrachtnemer. De deelname aan de stuurgroep Leisure Boulevard is
gecontinueerd. Met onze kwaliteiten en gedrevenheid hebben we met voorrang
invulling gegeven aan onze ambities op het gebied van Leisure en wij vervulden
daarmee een voortrekkersrol binnen Hart van Brabant.

Ontwikkelingen middellange termijn.
In 2015 zijn we gestart met de nieuwe taken op het gebied van de Jeugdzorg,
AWBZ en werk en inkomen. Er is hierbij sprake van samenwerking in regionaal
verband en partners in de zorgketen. In Loon op Zand zijn de sociale wijkteams
verder ontwikkeld. In 2016 is de ontwikkeling van buurtpreventieteams hieraan
gekoppeld.
In onderstaande tabel hebben we een aantal belangrijke projecten en taken
benoemd waarop wij op dit moment al samenwerken en met wie.
Onderwerp
Milieuzorg en handhaving
ICT
Werk en inkomen
Ruimtelijke ordening
Milieu en afval
Recreatie en toerisme
Economie
Brandweerzorg, rampenbestrijding
en crisisbeheersing
Zorg (in de breedte)
Verkeer en vervoer
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Huidige partner(s)
OMWB en daarbinnen ook met
afzonderlijke gemeenten
Equalit en daarbinnen ook met
afzonderlijke gemeenten
Langstraat (via Baanbrekers) / Hart van
Brabant (HvB) / bedrijven
Provincie en HvB
HvB / Langstraat
HvB / Langstraat / ondernemers
Langstraat / HvB
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
GGD / HvB / Langstraat / zorgaanbieders
Provincie / HvB / Langstraat

Wat heeft het gekost?
Programma

1. RELATIE - GEMEENTE

Programma / Reserves
Lasten / Baten
Gerealiseerde totaal saldo programma
Lasten van baten en lasten

Totaal Lasten
Baten

Product
Bestuursorganen
Bestuursondersteuning college B&W
Bestuurlijke samenwerking
Bestuursondersteuning raad en rekenkamer
Bestuursorganen
Bestuursondersteuning college B&W

Totaal Baten
Gerealiseerde totaal saldo programma van baten en lasten
Mutaties reserves
Lasten
Reserves bestuur en dienstverlening
Totaal Lasten
Baten
Reserves bestuur en dienstverlening
Totaal Baten
Mutaties reserves
Gerealiseerde resultaat

Primitieve
begroting
2016
€
851.653
€ 1.522.918
€
240.361
€
181.966
€ 2.796.898
€
75.000€
61.824€
136.824€ 2.660.074
€
8.292
€
8.292
€
€
€
8.292
€ 2.668.366

Begroting na
wijziging
2016
€
851.653
€ 1.562.918
€
240.361
€
211.966
€ 2.866.898
€
75.000€
61.824€
136.824€ 2.730.074
€
33.292
€
33.292
€
30.000€
30.000€
3.292
€ 2.733.366

Werkelijk
2016
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.183.300
1.484.637
240.521
208.895
3.117.353
45.30245.3023.072.051
33.292
33.292
41.06741.0677.7753.064.276

Saldo 2016
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

331.64778.281
1603.071
250.45575.00016.52291.522341.97711.067
11.067
11.067
330.910-

Toelichting directe baten en lasten (afgerond € 331.000 nadelig)
Bestuursorganen (nadelig € 407.000)
In 2016 hebben we een extra dotatie moeten doen ter hoogte van € 358.000 ten behoeve van de voorziening
wethouders pensioenen. Deze storting was noodzakelijk als gevolg van een dalende rekenrente welke wordt
voorgeschreven door de minister. Deze rekenrente hebben we in december ontvangen. De begrote onttrekking van
€ 75.000 uit de voorziening Pensioenen wethouders is niet geëffectueerd omdat deze conform BBV voorschriften
rechtstreeks aan de voorziening onttrokken moest worden. In de exploitatie laat dit een nadeel zien van hetzelfde
bedrag. De uitkeringen voor wachtgeld en pensioenen voor voormalig bestuur zijn lager dan verwacht.
Samen tellen deze voor- en nadelen op tot een nadeel van € 407.000.
Bestuursondersteuning (voordelig € 61.000)
In 2016 zijn de gereserveerde middelen voor de inhuur van extern advies m.b.t. de Vpb nog niet ingezet. Deze
middelen zijn door middel van een resultaatbestemming overgeheveld naar de begroting 2017. Daarnaast zijn de
gereserveerde middelen voor “toekomst Loon op Zand” niet tot besteding gekomen.

De belangrijkste incidentele baten en lasten worden hieronder gespecificeerd
Incidentele baten en lasten, incl. mutaties reserves
Incidentele baten
Bijdrage reserves

Werkelijk 2016
-41.067
-41.067

Structurele baten
Totale baten

-45.302
-86.369

Incidentele lasten
Extra storting pensioenvoorziening wethouders
Archief
Tijdelijke inhuur adjunct directeur
Storting in reserves
Overige incidentele lasten

706.571
358.405
77.747
89.638
33.292
147.489

Structurele lasten
Totale lasten
Gerealiseerde resultaat

2.444.074
3.150.645
3.064.276
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Programma 2: Welzijn, zorg en onderwijs
Onderwerp van het programma

´Iedereen doet mee!’ is het uitgangspunt. Wij zien het als onze maatschappelijke plicht dat ook mogelijk te
maken. Verenigingen, buurtteams en andere groepsverbanden zijn hierbij belangrijke aanknopingspunten.
We streven naar een robuuste zorgzame samenleving. De gemeentelijke overheid moet hierin de hand reiken
en kan eventueel regisseren, maar zeker niet voorschrijven. De eigen kracht van inwoners en groepen is
leidend. Dit betekent ook dat, als het nodig is, er een vangnet is waardoor iedereen volwaardig kan deelnemen.

Wat hebben we bereikt?
Maatschappelijke doelen

Realisatie

De 3 transities

Het jaar 2015 stond in het teken van uitvoering van de nieuwe taken in het kader
van de drie transities en de daarbij behorende zorgcontinuïteit. In 2016 ging de
aandacht vooral naar de interne doorontwikkeling en de daarbij behorende
kantelingsgedachte van deze transities. Deze kanteling is een meerjarig proces. In
2016 hebben we ingezet op:
- een verdere doorontwikkeling van de wijkteams (samenwerkings- en privacy
convenant, voorbereiding aansluiting Wmo-consulenten en bekendheid van
het wijkteam in de samenleving);
- innovatie door te starten met het experiment ‘Het beste idee voor hulp en
zorg;’
- het door ontwikkelen van en experimenteren met maatwerkoplossingen om
zodoende de regelruimte van de indicatieadviseurs meer handen en voeten
te geven;
- de voorbereiding van het resultaat gestuurd inkopen binnen de jeugdzorg
per 2017;
- de eerste stappen in de harmonisering van de transities Wmo en jeugd
conform de strategische meerjarenagenda van de regio Hart van Brabant;
- het investeren en (regionaal) experimenteren in het voorliggend veld om
(meer) aan de voorkant van het probleem te komen (de pilot combi, POHJGGZ)
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De 3 transities vervolg

Wmo
De regiogemeenten in Hart van Brabant willen meer samenwerken rondom inkoop
van Wmo-begeleiding, onder andere om de regeldruk te verminderen. In 2016 is
onderzoek gedaan naar de randvoorwaarden waarbinnen dit gerealiseerd kan
worden.
Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang
De gemeente Tilburg heeft als centrumgemeente een uitvoeringsplicht voor
Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Collectieve preventie GGZ &
verslavingszorg en Beschermd Wonen voor alle inwoners uit de regio Hart van
Brabant. Per 2020 eindigt deze uitvoeringsconstructie. Tot dat moment vindt een
gefaseerde decentralisatie van deze taken plaats. In 2016 is regionaal nagedacht
over de wijze waarop we deze taken kunnen en willen organiseren.
In 2016 is met name aandacht geweest voor de integrale aanpak en aansluiting op
de onderwerpen Wmo en Jeugd. In de nabije toekomst zal ook de aansluiting met
de Participatiewet nadere uitwerking vragen.

Onderwijs

Uitgangspunt is dat er voldoende en kwalitatief goed onderwijs geboden kan worden
in de gemeente Loon op Zand.
We kijken naar de spreiding van scholen in onze gemeente en specifiek in de kern
Kaatsheuvel en we werken aan de aansluiting tussen passend onderwijs en de 3
transities.

Sportsubsidies

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State heeft de gemeenteraad in
juni 2016 besloten om de kortingen op de exploitatievergoedingen terug te draaien.
Vervolgens is bij de begrotingsbehandeling voor 2017 een motie door de raad
aangenomen om niet te korten op de buitensportverenigingen.

Welzijnssubsidies

In 2016 is er een evaluatie uitgevoerd naar de bezuinigingen op de
welzijnssubsidies. Als gevolg van deze evaluatie heeft een bijsturing van het beleid
plaatsgevonden.

Mantelzorg- en
Vrijwilligersbeleid

In 2016 was het de bedoeling dat het mantelzorgbeleid en het vrijwilligersbeleid
werden vormgegeven en een begin werd gemaakt met de uitvoering ervan. Als
gevolg van het langere proces dat doorlopen moest worden met betrekking tot de
evaluatie van het welzijnssubsidiebeleid, is de start van zowel het nieuwe
mantelzorgbeleid als het vrijwilligersbeleid doorgeschoven naar 2017.

Bibliotheek

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van het bibliotheekwerk, is er een traject
ingezet om meer keuzevrijheid in het productenpakket van de bibliotheek te krijgen.
In 2016 is hiervoor een samenwerkingsconvenant tussen de Bibliotheek MiddenBrabant enerzijds en de deelnemende gemeenten anderzijds afgesloten.

GGD / gezondheidsbeleid

Er is afgelopen jaar een regionaal gezondheidsbeleid tot stand gekomen wat goed
aansluit op de lokale situatie in de gemeente Loon op Zand. Speerpunten van het
gezondheidsbeleid zijn:
1. Jongeren onder de 18 jaar drinken geen alcohol;
2. Kinderen hebben een gezond gewicht;
3. Het ziekteverzuim van leerlingen in het voorgezet onderwijs neemt af.

15

Accommodaties

Accommodatiebeleid omvat de vraag naar en het aanbod van ruimtes voor sociaalculturele en sportactiviteiten. In 2016 is een beter beeld ontstaan hoe vraag en
aanbod op beter op elkaar kunnen aansluiten bij De Wetering (Wetering Plangroep),
sporthal De Werft (haalbaarheidsonderzoek) en Het Klavier (eerste jaar na
ingebruikname). Door ervaringen op te doen is ook meer duidelijkheid gekomen
over de noodzakelijke structurele exploitatiekosten binnen Het Klavier voor de
komende jaren.
Meer concreet zijn de dromen voor een dorpshuis in kern Loon op Zand verzameld,
waarmee de contouren voor een nieuwe invulling van het gebouw zijn geschetst.
Voor Kaatsheuvel is een keuze gemaakt om de sporthal te slopen en nieuwbouw te
plegen. De raad stelde een programma van eisen vast voor de nieuwbouw van vier
zaaldelen.
Naast de koppeling tussen vraag en aanbod is ook een beter beeld ontwikkeld van
de (on)mogelijkheden en aandachtspunten die samenhangen met beheer en
exploitatie van maatschappelijk vastgoed. Het faillissement van SMC en de
opvolging door Hydra Sport hebben daarin een nadrukkelijke rol gespeeld.
De beheersing van maatschappelijk vastgoed binnen de ambtelijke organisatie is
verbeterd. De eerder geconstateerde leemte in kennis over gemeentelijk vastgoed is
verminderd en afspraken en informatie zijn geactualiseerd. Deze informatie is beter
geborgd binnen de ambtelijke organisatie en loopt daarmee vooruit op de
implementatie van een nieuw intern vastgoedonderdeel.

Opvang asielzoekers

Eind 2015 bleek dat de instroom van vluchtelingen niet meer kon worden
opgevangen binnen de reguliere locaties van het COA. Het COA heeft een
dringende oproep gedaan aan alle gemeenten en een aantal private partijen om te
zoeken naar mogelijkheden om een opvanglocatie te realiseren. Zo heeft het COA
ook aan de eigenaar van vakantiepark Droomgaard, de Oostappen Groep,
gevraagd om tijdelijk woonruimte voor asielzoekers beschikbaar te stellen.
De Oostappen Groep wilde hier aan meewerken, maar had daarvoor de
toestemming nodig van de gemeente Loon op Zand. Wij hebben vanuit humanitair
oogpunt aan deze oproep gehoor gegeven. Hierdoor werd een tijdelijke
opvanglocatie mogelijk voor asielzoekers op het terrein van vakantiepark
Droomgaard met een maximale capaciteit van 1200 personen voor de periode van 6
januari tot 1 april 2016.

Baanbrekers

Ons uitvoeringsorgaan Baanbrekers heeft ook in 2016 te maken gehad met meer
wettelijke taken en minder financiële middelen. Daardoor is er nog meer spanning
ontstaan tussen opdracht en uitvoering. Het SET (Sociaal Economisch Team) heeft
als voorbereiding op de komende kadernota de samenwerking binnen de Langstraat
geëvalueerd. Er is in beeld gebracht wat er onder de wettelijke taken van
Baanbrekers valt en welke lokale en sub regionale wensen er zijn. Ook is de P&C
cyclus onder de loep genomen en er is een aanzet gedaan om de processen van
Baanbrekers en de drie gemeenten beter op elkaar af te stemmen.

Minimabeleid

In 2016 is het minimabeleid in beeld gebracht. De plussen en minnen van de DOEpas zijn in kaart gebracht zodat een andere opzet in 2017 nader uitgewerkt kan
worden.

Inburgering
vergunninghouders

Er was in 2016 een fikse taakstelling als het gaat om de inburgering van
vergunninghouders. Er zijn in totaal 60 nieuwe statushouders in onze gemeente
gehuisvest. Ons eigen inburgeringsprogramma hebben we geoptimaliseerd. Ook
hebben we de wetgeving rondom de Participatieverklaring succesvol vormgegeven
waardoor we extra middelen per statushouder hebben ontvangen. Binnen de
Langstraat hebben we in samenwerking met Baanbrekers het HOB programma
geïntroduceerd. Via een snelle route worden statushouders binnen een half jaar
naar (regulier) werk begeleid. Dit programma is vervolgens geïntegreerd in ons
eigen inburgeringsprogramma.

16

Laaggeletterdheid

De aanpak van laaggeletterdheid wordt via de regio vormgegeven en gefinancierd.
In 2016 zijn via “Taalnetwerk” twee taalhuizen geopend (Waalwijk en Tilburg). Ook
Loon op Zand heeft de mogelijkheden om een taalhuis te openen onderzocht. Het is
de bedoeling dat ook hier in 2017 een taalhuis wordt geopend.

Hulp bij het huishouden

In 2016 is n.a.v. een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op het
gebied van hulp bij het huishouden nieuwe beleid gemaakt, zodat het beleid van de
gemeente Loon op Zand voldoet aan de wet- en regelgeving. Eind 2016 is
begonnen met het heronderzoeken van het bestaande klantenbestand hbh. Dit
traject loopt in 2017 door.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voornemen
De 3 transities

Realisatie
Jeugdzorg
Op jeugdgebied wordt uiteraard lokaal aangesloten op de doorontwikkeling van de
lokale toegang. Verder is er regionaal op de volgende onderdelen ingezet:
-

Voorbereiding en implementatie van de resultaat gestuurde inkoop jeugd per
2017;

-

De pilot maatwerkfabriek: alle toegangen zijn getraind in de methode van het
toepassen van maatwerkoplossingen (out-of-the-box oplossingen die domein
overstijgend zijn). Een aantal toegangen heeft in 2016 ook al
geëxperimenteerd met het toepassen van maatwerk. In 2017 hebben alle
gemeenten een maatwerkbudget. Het idee is om daar waar maatwerk nodig
is, dit in te (blijven) zetten om jeugdigen en gezinnen te helpen.

-

De pilot combi: in 2016 zijn we (als experiment) gestart met het beschikking
loos leveren van kortdurende specialistische ambulante hulpverlening aan
jongeren (12-18) en hun ouders/netwerk. De jongeren hebben “middelgrote”
problemen die de mogelijkheden van de 1e lijnszorg te boven gaan. De
hulpverlener werkt samen met school, toegang en ouders/netwerk; zij worden
intensief bij de uitvoering betrokken. De hulp kenmerkt zich door de integrale
analyse en aanpak van de problemen. De hulp is gericht op alle
levensgebieden (simultaan), kortdurend, intensief en resultaatgericht. De
jongeren zijn door deze hulp in staat om zich op eigen kracht verder te
ontwikkelen. Langdurige tweedelijnszorg wordt hiermee voorkomen. De pilot
loopt door in 2017, hierna worden de resultaten geëvalueerd.
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De 3 transities vervolg

Innovatie
In de eerste helft van 2016 hebben we samen met verschillende partijen (o.a.
Wmo-adviesraad) de contouren van de ideeënwedstrijd geformuleerd. Op 5
oktober is deze gestart op lokaal en landelijk niveau. De ideeënwedstrijd is op
verschillende momenten gepromoot, onder andere met een eerste publieksactie
waarbij alle fracties vertegenwoordigd waren. In maart 2017 sluit de
inschrijvingstermijn voor de ideeënwedstrijd. Op 31-12-2016 waren er 35 ideeën
aangeleverd door zowel inwoners en professionals.
Wmo
Er is geïnventariseerd onder welke voorwaarden de Hart van Brabant gemeenten
willen en kunnen samenwerken bij de inkoop van Wmo-begeleiding. In 2016 is
besloten dat we willen harmoniseren aan de systeemkant, niet het aanbod en de
invulling hiervan. Met andere woorden, de negen gemeenten in de regio Hart van
Brabant gaan dezelfde taal spreken in het sociaal domein maar het gesprek met
onze eigen inwoners is lokaal maatwerk, soms met een lokaal dialect! Wij hebben
besloten om actief mee toen in dit traject waarin het systeem gebouwd wordt. In
2017 nemen we het besluit over het tijdstip waarop we deze nieuwe
inkoopsystematiek gaan invoeren.
Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang
Onze gemeente maakt deel uit van de regio Hart van Brabant. Veel lokale taken
worden in dit samenwerkingsverband uitgevoerd. Ook binnen het sociale
domein wordt op veel fronten al intensief samengewerkt in HvB verband. Denk
daarbij aan de regionale samenwerking Jeugd en de verkenning naar de
gezamenlijke inkoop Wmo. Bovendien sluit deze samenwerking aan op de
bovenregionale inrichting van de GGZ en (maatschappelijke) opvang. Daarom
is eind 2016 het besluit genomen om de samenwerking in de regio Hart van
Brabant op gebied van Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang
(Bemoeizorg, Maatschappelijke opvang en crisisopvang huiselijk geweld),
Vrouwenopvang en Collectieve Preventie (GGZ en verslavingszorg) voort te
zetten als de verplichting tot samenwerking vervalt.

Onderwijs

Om voldoende en kwalitatief goed onderwijs te bieden moeten we zorgen voor
goede onderwijshuisvesting. Voor een goede spreiding van de basisscholen in de
kern Kaatsheuvel is gekozen voor het kwadrantmodel. In 2016 is binnen dit model
gezocht naar een goede locatie voor een nieuwe school ter vervanging van de
Klimop en de Theresia. Deze verkenning en de realisatie lopen nog door in 2017.
Doordat het traject rondom de nieuw te bouwen school meer tijd kost dan vooraf
werd ingeschat, is het Integraal Huisvesting Plan (IHP) in 2016 niet gerealiseerd.
Dit wordt doorgeschoven naar 2017. De gemeente is niet verplicht om het IHP
jaarlijks te updaten, waardoor we deze keuze konden maken.

Sportsubsidies

De kortingen op de exploitatievergoedingen zijn naar aanleiding van het
raadsbesluit teruggedraaid. De juridische kosten zijn aan de sportverenigingen
vergoed.

Welzijnssubsidies

Als gevolg van de evaluatie zijn er een aantal uitgangspunten waaraan een
subsidieaanvraag wordt getoetst gewijzigd. Ook is in het nieuwe beleid duidelijker
gedefinieerd wanneer iets wel of niet in aanmerking komt voor subsidie, wordt er
rekening gehouden met het vermogen en de reservepositie van een vereniging /
stichting en is bepaald dat het organiseren van een activiteit niet alleen afhankelijk
mag zijn van gemeentelijke subsidie. Bovendien is er extra budget beschikbaar
gesteld. Dit budget is onder andere bedoeld om verenigingen of stichtingen die
tijdelijk in het nauw zitten, onder voorwaarden, te ondersteunen.
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GGD / Gezondheidsbeleid

In het kader van regionaal gezondheidsbeleid zijn er in 2016 diverse acties
uitgevoerd. Hierbij moet u denken aan:
1. Het organiseren van thema-avonden voor ouders van jeugdigen in de
puberleeftijd over veilig uitgaan en alcoholgebruik / -preventie
2. Activiteiten op basisscholen in het kader van de gezonde schoolaanpak
om daarmee bewustwording te creëren als het gaat om gezonde voeding
en overgewicht;
Om verder invulling te geven aan het speerpunt ‘Kinderen hebben een gezond
gewicht’ heeft de gemeente samen met de GGD en de gemeenten Tilburg,
Heusden en Dongen, een projectvoorstel gemaakt. Dit projectvoorstel is als
innovatieproject in het najaar van 2016 ingediend bij de GGD. Het wordt in 2017
uitgerold.

Accommodaties

De gemeente heeft financiële en ambtelijke ondersteuning geboden aan de
Wetering Plangroep. Het haalbaarheidsonderzoek naar herontwikkeling sporthal
De Werft is afgerond en leidde tot een voorstel om een nieuwe sporthal te bouwen,
inclusief een programma van eisen op hoofdlijnen.
Er zijn in de eerste helft van 2016 gesprekken gevoerd met SMC over beheer en
exploitatie van De Wetering en De Werft. Ondanks de inzet van de gemeente heeft
dit geleid tot een faillissement van SMC. De gemeente heeft daarna een
onderhandse aanbesteding gedaan voor de tijdelijke inhuur van een beheer- en
exploitatieorganisatie voor De Wetering en De Werft. Verder is gewerkt aan de
afstemming van activiteiten van de verschillende gebruikers van Het Klavier om de
relatie tussen de partijen zo optimaal mogelijk te krijgen. We hebben daarbij veel
aandacht gegeven aan de verbetering van de efficiëntie in en rond Het Klavier.
De ambtelijke organisatie heeft verder onderzoek gedaan naar het gemeentelijk
vastgoed en heeft daarmee de leemte in kennis gevuld met actuele informatie. De
voorbereidingen voor de inrichting van een vastgoedonderdeel binnen de
ambtelijke organisatie is in gang gezet. De contouren van dit organisatieonderdeel
zijn geschetst.
Er hebben op verschillende momenten en voor verschillende onderwerpen en
gebouwen gesprekken plaatsgevonden met gebruikers. Deze gesprekken hebben
de gemeente meer informatie verschaft in de behoefte van gebruikers. Informatie
die een goede basis vormt voor het op te stellen accommodatiebeleid.

Opvang asielzoekers

Het organiseren van de tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers heeft een grote
druk gelegd op het ambtelijk apparaat. Dit heeft gevolgen gehad voor de planning
van de reguliere werkzaamheden van vooral de afdelingen VTV en M&O. De
gevolgen voor de overige werkzaamheden zijn door de inhuur van extra externe
capaciteit zeer beperkt gebleven.

Baanbrekers

Als voorbereiding op de komende kadernota heeft het Sociaal Economisch Team
in 2016 voorstellen gedaan om meer duidelijkheid te krijgen in de wettelijke en
wenselijke taken en binnen de financiële middelen te realiseren. De drie
gemeenteraden zijn tijdens een sub-regionale bijeenkomst meegenomen in het
proces waarbij de aanpak en de nieuwe opdrachtformulering is toegelicht.

Minimabeleid

In 2016 is het bestaande minimabeleid geëvalueerd. Een werkgroep heeft zich
gebogen over de rol van de DOE-pas en de gewenste toekomstige aanpak. Deze
werkgroep bestond uit ambtenaren en vertegenwoordigers van betrokken partijen,
zoals de Stichting Leergeld, de Voedselbank en de Klussen- en Dienstencentrale.
Er is een aanzet gedaan om het minimabeleid beter aan te laten sluiten bij de
ontwikkelingen binnen andere terreinen van het sociale domein. Dit wordt in 2017
verder uitgewerkt.

19

Inburgering
vergunninghouders

We hebben voldaan aan de wet en regelgeving rond de Participatieverklaring.
Daardoor kregen we meer geld voor de ondersteuning en begeleiding van de
vergunninghouders in onze gemeente. Het traject behorende bij deze verklaring
hebben we voor 2016 en 2017 in ons bestaand programma opgenomen. Ook
hebben we de rolverdeling tussen Baanbrekers en de gemeente aangepakt
waardoor we een efficiencyslag hebben kunnen realiseren. We hebben kansrijke
vergunninghouders deel laten nemen aan het HOB-programma waardoor zij naar
(reguliere) arbeid begeleid konden worden.

Laaggeletterdheid

In 2016 is er in navolging op de geopende taalhuizen in Tilburg en Waalwijk via
Taalnetwerk informatie ingewonnen om in 2017 ook een taalhuis te kunnen
openen in Loon op Zand.

Hulp bij het huishouden

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitspraken gedaan op
het gebied van hulp bij het huishouden (hbh). Hieruit bleek dat het beleid van de
gemeente Loon op Zand niet helemaal voldeed aan de wet- en regelgeving. Naar
aanleiding hiervan is het beleid aangepast. De grootste veranderingen zijn:
- Hbh is van een algemene voorziening een maatwerkvoorziening gemaakt.
- De eigen bijdrage verloopt voortaan via het Centraal Administratie Kantoor
(CAK);
- Het ondersteuningsplan moet voortaan opgesteld worden met taken en
frequentie en onderdeel uitmaken van de beschikking.
Eind 2016 is begonnen met het heronderzoeken van het bestaande
klantenbestand hbh. Dit houdt in dat met alle klanten opnieuw een
keukentafelgesprek wordt gevoerd, een nieuw ondersteuningsplan wordt
opgesteld en een nieuwe beschikking wordt verzonden. De klant krijgt hiermee
opnieuw de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Dit traject loopt in 2017 door.

Klanttevredenheidsonderz
oek (KTO)

In 2016 is geen KTO uitgevoerd, dit is doorgeschoven naar 2017.
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Wat heeft het gekost?
Programma

2. WELZIJN. ZORG EN ONDERWIJS

Programma / Reserves
Lasten / Baten
Gerealiseerde totaal saldo programma
Lasten van baten en lasten

Totaal Lasten
Baten

Totaal Baten
Gerealiseerde totaal saldo programma van baten en lasten
Mutaties reserves
Lasten
Totaal Lasten
Baten
Totaal Baten
Mutaties reserves
Gerealiseerde resultaat

Product
Sociale basisvoorzieningen
Eerste lijnsondersteuning
Tweedelijnsondersteuning
Bescherming en veiligheid
Inburgering
Voortgezet onderwijs
Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs
Kinderopvang
Sport
Recreatie en vrijwilligerswerk
Kunst en cultuur
Volksgezondheid
Bijzonder basisonderwijs
Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs
Bijzonder voortgezet onderwijs
Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs
Minimabeleid
WMO Algemeen
Individuele voorzieningen WMO
Openbaar basisonderwijs
Sociale basisvoorzieningen
Eerste lijnsondersteuning
Tweedelijnsondersteuning
Eigen bijdragen
Inburgering
Voortgezet onderwijs
Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs
Sport
Recreatie en vrijwilligerswerk
Kunst en cultuur
Volksgezondheid
Bijzonder basisonderwijs
Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs
Minimabeleid
Openbaar basisonderwijs

Reserves welzijn zorg en sport
Reserves welzijn zorg en sport

Primitieve
begroting
2016
€ 3.207.019
€
972.818
€ 16.053.810
€
716.995
€
229.688
€
91.949
€
639.703
€
196.937
€
729.695
€
805.075
€
365.435
€
691.500
€
389.883
€
€
€
€
339.533
€
€
€
531.931
€ 25.961.971
€
9.411€
42.000€ 3.390.205€
329.443€
€
€
160.224€
1.000€
170.214€
€
4.000€
17.000€
€
100.000€
19.400€ 4.242.897€ 21.719.074
€
356.921
€
356.921
€
122.214€
122.214€
234.707
€ 21.953.781

Begroting na
wijziging
2016
€ 3.238.443
€
772.818
€ 16.478.715
€
716.995
€
169.688
€
91.949
€
639.703
€
196.937
€
822.195
€
938.491
€
448.621
€
691.500
€
389.883
€
€
€
€
339.533
€
€
€
531.931
€ 26.467.402
€
9.411€
42.000€ 3.390.205€
329.443€
€
€
181.975€
1.000€
170.214€
€
4.000€
17.000€
€
100.000€
19.400€ 4.264.648€ 22.202.754
€
945.958
€
945.958
€
270.355€
270.355€
675.603
€ 22.878.357

Werkelijk
2016
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.722.574
678.759
16.041.728
516.290
163.348
39.154
593.151
143.031
666.980
857.608
451.861
709.061
377.994
302.330
165
530.742
24.794.779
4.00011.0553.752.630250.447184.4471.2578.6129.3441.051114.55413.1984.350.59520.444.183
945.958
945.958
177.535177.535768.423
21.212.607

Saldo 2016
€
515.869
€
94.059
€
436.987
€
200.705
€
6.340
€
52.795
€
46.552
€
53.906
€
155.215
€
80.883
€
3.240€
17.561€
11.889
€
€
€
€
37.203
€
165€
€
1.189
€ 1.672.623
€
5.411€
30.945€
362.425
€
78.996€
€
€
2.472
€
257
€
161.602€
€
5.344
€
15.949€
€
14.554
€
6.202€
85.947
€ 1.758.571
€
€
€
92.820€
92.820€
92.820€ 1.665.750

Toelichting directe baten en lasten (afgerond € 1.666.000 voordelig)
Sociale basisvoorzieningen (€ 510.000 voordelig)
Hulp bij het huishouden
Op het budget hulp bij het huishouden (HBH) houden we in 2016 € 169.000 over. In 2016 is het beleid met
betrekking tot HBH gewijzigd en is een start gemaakt met de uitvoering van het nieuwe HBH beleid. De
keukentafelgesprekken en de gevolgen van het nieuwe beleid zijn nog maar beperkt te zien in de lasten voor HBH.
We verwachten dat deze in 2017 wel zichtbaar zullen gaan worden.
Innovatie Sociaal domein
Het innovatiebudget Jeugd en innovatiebudget WMO laat een voordelig resultaat zien van € 279.000.
Doordat de voorbereiding van de ideeënwedstrijd meer tijd in beslag nam dan op voorhand voorzien, is de
inschrijving gestart in het 4de kwartaal en loopt deze door tot maart 2017. De subsidiering van geselecteerde
projecten zal hierdoor pas in 2017 gaan plaatsvinden.
Mantelzorg
Als gevolg van het langere proces dat doorlopen moest worden met betrekking tot de evaluatie van het
welzijnssubsidiebeleid is de start van zowel het nieuwe mantelzorgbeleid als het vrijwilligersbeleid doorgeschoven
naar 2017. Doordat het nieuwe beleid niet meer in 2016 gestart is heeft dit geleid tot een voordeel van € 31.000.
Uitvoering beleidsplan Wmo
Doordat in 2016 geen KTO is uitgevoerd voor de Wmo hebben we een positief resultaat groot
€ 12.000. In 2017 zal het KTO in een nieuwe vorm worden opgepakt.
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Eerstelijnsondersteuning (€ 63.000 voordelig)
Externe Diagnostiek
Zowel voor Jeugd als Wmo hebben we een budget geraamd voor de inzet van externe diagnostiek. Doordat we bij
de inrichting van de toegang medewerkers met de juiste kwaliteiten en expertise aan ons hebben gebonden,
hebben we slechts een beperkt beroep gedaan op deze externe diagnostiek. Hierdoor hebben we een positief
resultaat behaald van € 39.000.
Wijkgericht werken en Centra voor Jeugd en gezin
Zowel de uitvoering van het wijkgericht werken als de subsidiering van maatschappelijke instellingen op het gebied
van Jeugd en gezin is in 2016 € 26.000 voordeliger geweest dan voorzien.
Tweedelijnsondersteuning (€ 799.000 voordelig)
Rolstoelvoorziening en woonvoorziening
In 2016 is er minder uitgegeven aan rolstoelvoorzieningen en scootmobielen waardoor een onderschrijding ter
hoogte van € 31.000 zichtbaar is. Het begrote budget voor 2017 is gelijk gehouden omdat de afgelopen jaren een
fluctuerend uitgavenbeeld te zien is. Dit begrote bedrag is gebaseerd op een gemiddelde van de afgelopen jaren.
Wmo begeleiding & Jeugd begeleiding lokaal
De budgetten voor WMO begeleiding en Jeugd begeleiding lokaal zijn afgelopen jaar aangepast op basis van de
werkelijke lasten in 2015. Hierbij is echter rekening gehouden met, de wens van de raad, om de middelen uit de
integratie uitkering Sociaal Domein hiervoor beschikbaar te houden. In 2016 heeft dit geresulteerd in een overschot
op WMO begeleiding ter hoogte van € 716.000. Bij Jeugd begeleiding lokaal is een overschrijding zichtbaar van €
140.000 als gevolg van een hoger inzet van lokale jeugd begeleiding. Hier staan lagere regionale jeugdzorg lasten
tegenover.
Baanbrekers
Baanbrekers: de jaarrekening 2016 sluit met een gerealiseerd resultaat van negatief € 3.420.000. De primaire
begroting 2016 voorzag een negatief resultaat van € 3.958.000. Het resultaat is hiermee € 538.000 minder negatief
dan de oorspronkelijke raming. In de begroting van Loon op Zand was in 2016 een bedrag van € 810.000 als
bijdrage in het resultaat van Baanbrekers opgenomen. Het aandeel van Loon op Zand in het resultaat 2016 van
Baanbrekers bedraagt € 695.970. Voor 2016 levert dit een voordeel op van € 114.030 ten opzichte van de raming.
De sociale werkvoorziening laat, conform berichtgeving in landelijke media, ook voor onze gemeente een nadeel
zien (459.000). Op het minimabeleid en de WTCG-CER realiseren we een positieve resultaten van respectievelijk
€ 127.000 en € 100.000
Inburgeringscursus
We hebben voldaan aan de wet- en regelgeving rond de participatieverklaring. We hebben dit traject in ons
bestaande programma opgenomen. Daardoor kregen we meer geld voor de ondersteuning en begeleiding van de
vergunninghouders in onze gemeente wat heeft geleid tot een overschot van € 43.000.
Bescherming & Veiligheid (€ 201.000 voordelig)
Bureau Jeugdzorg
In 2016 is er een voordeel ontstaan van € 60.000 op de begroting als gevolg van lagere lasten op bureau
Jeugdzorg. Deze post is onderdeel van de regionale inkoop Jeugd en zal met de jaarstukken van Hart van Brabant
nader worden verklaard.
Landelijke Inkoop Jeugd
De Landelijke inkoop via de VNG gaf een voordeel van € 148.000. Deze post is onderdeel van de regionale inkoop
Jeugd en zal met de jaarstukken van Hart van Brabant nader worden verklaard.
Eigen bijdragen (€ 79.000 nadelig)
De ontvangen eigen bijdrage welke geïnd wordt door het CAK is in 2016 € 51.000 lager uitgevallen dan verwacht.
Deze lagere eigen bijdrage wordt veroorzaakt doordat mensen met een inkomen boven 130% van het
minimuminkomen niet in aanmerking kwam voor HBH.
Nu het beleid gewijzigd is, verwachten we dat de vraag in 2017 weer zal toenemen evenals de te innen eigen
bijdrage via het CAK.
Naast de eigen bijdrage (Wmo) was ik de begroting ook nog rekening gehouden met de ouder bijdrage (Jeugd).
Deze ouder bijdrage is echter komen te vervallen waardoor hier een nadelig resultaat behaald is van € 28.000.
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Onderwijs (€ 93.000 voordelig)
Op het budget voor de Lokale Educatieve Agenda (LEA) is € 49.000 over. De uitgaven worden verdeeld over de
rijks- en gemeentelijke middelen. Hierbij benutten we eerst het rijksbudget uit het onderwijsachterstandenbeleid
zodat een eventueel overschot benut kan worden voor de realisatie van andere gemeentelijke doelstellingen
binnen programma 2. De kosten van instandhouding en onderhoud van De Start worden conform besluitvorming
gedekt uit de reserve onderwijs.
Op het budget huisvesting bijzonder voortgezet onderwijs hebben we een positief resultaat van
€ 48.000 wat veroorzaakt is door een voordeel op de kapitaallasten als gevolg van het leegkomen van het gebouw
Anton Pieck.
Kinderopvang (€ 54.000 voordelig)
Bij de invoering van de reguliere peuterarrangementen in 2014 is een grove indicatie gemaakt van het budget wat
hiervoor nodig zou zijn. Net als in 2015 zijn ook in 2016 de kosten van de peuterarrangementen ruim binnen het
bestaande budget gebleven. Inmiddels is de meerjarenbegroting hierop aangepast. Eerder onderzoek wees al uit
dat de invoering van de peuterarrangementen niet heeft geleid tot een daling van het aantal peuters wat gebruik
maakt van kinderopvang c.q. peuterspeelzaal.
Sport, recreatie en vrijwilligerswerk (€ 75.000 voordelig)
De afwijkingen in Sport en recreatie en vrijwilligerswerk moeten in samenhang met elkaar worden bezien. Het
betreft hier de kosten / subsidie voor accommodaties SMC.
Minimabeleid (€ 52.000 voordelig)
Voor het jaar 2016 is de begroting voor kwijtschelding opgehoogd tot € 100.000 wat in lijn lag met de werkelijke
lasten in 2015. In 2016 zien we echter dat voor €52.000 minder gebruik gemaakt is van de kwijtschelding dan was
begroot.
Mutaties reserves (€ 92.000 nadelig)
Openbaar onderwijs: Aan de reserve Onderwijs algemeen is een bedrag van € 47.000 onttrokken voor de toekomst
van De Start. Enerzijds is dit ingezet voor onderhoud en anderzijds voor de exploitatie van De Start.
Reserve Recreatie: De afwikkeling van een faillissement is doorgeschoven waardoor geen onttrekking ter hoogte
van € 133.000 heeft plaatsgevonden.

De belangrijkste incidentele baten en lasten worden hieronder gespecificeerd
Incidentele baten en lasten, incl. mutaties reserves
Incidentele baten
Compensatie verdeelsleutel kosten Baanbrekers
Bijdrage COA inburgering
Bijdrage reserves
Overige incidentele baten

Werkelijk 2016
-270.643
-37.925
-63.880
-117.028
-51.810

Structurele baten
Totale baten

-4.257.487
-4.528.130
1.672.094
129.490
49.585
66.737
130.000
945.958
350.324

Incidentele lasten
Externe advisering/uitvoering accommodatiebeleid
Subsidie innovatie Casade
Kosten afwikkeling SMC
Storting voorziening risico en verliezen EWW bv (*
Storting reserves
Overige incidentele lasten
Structurele lasten
Totale lasten
Gerealiseerde resultaat
(* Exploitatie de Werft en de Wetering bv

24.068.643
25.740.737
21.212.607
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Programma 3: Woon- en leefomgeving
Onderwerp van het programma
Loon op Zand is een veelzijdige, landelijke gemeente die zich onderscheidt ten opzichte van de steden Waalwijk
en Tilburg. We willen onze kwaliteit als aantrekkelijke woongemeente voor de lange termijn behouden en waar
mogelijk versterken. We doen dit zo veel mogelijk samen met onze inwoners. Een goede leefbaarheid waarin de
fysieke structuur de sociale structuur ondersteunt, is het uitgangspunt. Mensen voelen zich daardoor prettiger,
het is positief voor de waarde van het onroerend goed, het draagt bij aan de wijkidentiteit en aan het
veiligheidsgevoel. We willen de aantrekkelijkheid van onze kernen versterken. De structuurvisie biedt hiervoor de
basis. Voor de openbare ruimte hanteren we het uitgangspunt ‘schoon, heel en veilig’.

Wat hebben we bereikt?
Maatschappelijke doelen
Ruimtelijke Ontwikkeling

Realisatie
We hanteren de Structuurvisie 2030 als leidraad voor de ruimtelijke ontwikkelingen
van de komende jaren. De structuurvisie bevat uitgangspunten voor projecten en
benoemt de hoofdstructuren voor de ontwikkeling van onze gemeente.
In 2016 is de lokale woonvisie vastgesteld, waarmee het huisvestingsbeleid voor
de komende jaren wordt geborgd. De gemeentelijke woonvisie is een nadere
uitwerking van het Regionale Woonkader van Hart van Brabant.
In 2016 is de (woning)markt aangetrokken. Veel projecten zijn opgestart en verder
tot ontwikkeling gekomen, zoals de realisatie van een CPO-project in de Hooivork
II, de voorbereiding voor de realisatie van de Els II en de start van de projecten
Molenwijck-Zuid, Nieuwevaert, de Hil, Driestapelenhof en Westwaard.
De nieuwbouw is gericht op alle inwoners en daarmee wordt goede, duurzame en
betaalbare huisvesting bereikbaar gemaakt.
De bestemmingsplannen zijn actueel en flexibel, zodat we op de snel
veranderende ruimtelijke behoeftes in kunnen spelen.
We betrekken onze inwoners, ondernemers en instanties meer en eerder bij het
opstellen van plannen en het uitvoeren van projecten. We informeren en betrekken
omwonenden al op het moment dat een principebesluit wordt genomen. Op die
manier houden we beter rekening met specifieke wensen per buurt, straat of kavel.
Ook moet dat leiden tot minder zienswijzen en bezwaren tijdens de procedures.
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Beheer Openbare Ruimte

Het raadsakkoord “Koers naar een nieuw evenwicht 2014-2017” was ook in 2016
leidend voor het beheer van de openbare ruimte. De inzet was gericht op schoon,
heel, veilig en toenemende samenwerking met onze burgers.
De tevredenheid bij onze inwoners over het onderhoud van hun woonomgeving
laat ook dit jaar een licht stijgende lijn zien, al is deze nog onder de gemiddelde
benchmark. Om de tevredenheid verder te verhogen is in 2016 het initiatief voor
de “pilot Burgergericht beheer” opgepakt. De samenwerkingsovereenkomst met
Incudem en WML Facilitair zien is innovatief en heeft daardoor ook landelijk de
aandacht. De resultaten moeten we uiteraard nog afwachten.
De samenwerking met bewoners en ondernemers is verbeterd door communicatie,
samenspraak bij projecten en meedenksessies bij beleidsontwikkeling. Op die
manier levert de burger zijn bijdrage aan het beheer en wordt de waardering
ervoor hoger. Voor contact en zichtbaarheid in de buurten, snelle afhandeling van
meldingen en ondersteunen bij bewonersinitiatieven, zijn de serviceteams van de
buitendienst dit jaar voortvarend aan de slag gegaan.
Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap zijn mooie
resultaten gehaald. Naast werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt in het onderhoud, zijn dit jaar nieuwe contracten voor volgende jaren
voorbereid waarmee Baanbrekers in het groenonderhoud en bij de milieustraat
volop werk krijgt.
Het beheer van de openbare ruimte was integraal, doelmatig en gericht op
functionaliteit. Hierbij was voortdurend aandacht voor de samenhang met
ruimtelijke ontwikkelingen, veiligheid, mobiliteit en toerisme. Het IJOR (Integraal
Jaarprogramma Openbare Ruimte), dat elk jaar opnieuw wordt opgesteld, was
leidend voor de planning van projecten.
Het onderhoud is op de vastgestelde niveaus uitgevoerd, waardoor de openbare
ruimte heel en veilig is. Omdat het vastgestelde niveau voor groen onvoldoende
werd gewaardeerd, heeft de gemeenteraad voor volgende jaren tot een hoger
niveau besloten. Het planmatig onderhoud is bijna allemaal uitbesteedt. Daarbij
zagen we al enkele jaren dat de veelheid aan onderhoudscontracten hoge
proceskosten meebrengt. Het aantal contracten is daarom sterk teruggebracht.
Voor een goede basis van het beheer houden we onze beleidsplannen en
beheergegevens voortdurend op orde.

25

Veiligheid

Onze inspanningen op het gebied van veiligheid zijn gericht op preventie van
onveilige situaties en het bestrijden en beperken van onveiligheid. Een belangrijk
uitgangspunt in het veiligheidsbeleid is dat we bewoners actief betrekken bij de
leefbaarheid in hun omgeving. Sociale samenhang en participatie zijn essentiële
elementen. Veiligheid vinden we een voorwaarde voor leefbaarheid. In
voorkomende gevallen maakt de gemeente gebruik van haar bevoegdheid om
handhavend op te treden tegen overtreding van wet- en regelgeving. Op die
manier kan de gemeente afdwingen dat een onveilige situatie opgeheven wordt.
Veilig woon- en leefklimaat
We onderscheiden fysieke en sociale veiligheid. Indicatoren voor een veilig woonen leefklimaat zijn onder meer alcohol- en drugsoverlast, jeugdoverlast,
geweldsincidenten, vernieling, verloedering, diefstal en inbraken. Uit de objectieve
cijfers blijkt dat het aantal misdrijven afneemt (-11% ten opzichte van 2015). We
intensiveerden de samenwerking tussen de boa’s en de politie. Zij voerden
gezamenlijke acties uit, zoals ‘Rent a Cop’, vuurwerkcontroles en integrale
bedrijfscontroles. Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat de bewoners de leefbaarheid
in hun woonbuurt waarderen met het eindcijfer 7,5.
Crisisbeheersing
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vervult een actieve en
coördinerende rol bij de bestrijding van rampen en de beheersing van crises. Deze
rol is vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio’s (WVr). De organisatie van de
crisisbeheersing in Loon op Zand is ingericht volgens de kaders in het Regionaal
Crisis Plan (RCP). Om de organisatie op peil te houden zal continu moeten
worden opgeleid, getraind en geoefend.

Milieu; Riool- en waterbeheer, afvalinzameling

Riool- en waterbeheer
Het riool- en hemelwater zijn in 2016 snel en effectief afgevoerd met minimale
overlast voor burgers. Daarbij zijn we ons wel bewust van de noodzaak om de
hemelwaterbeheersing duurzaam aan te pakken. Daarom is in juni 2016 de
hemelwatervisie door de gemeenteraad vastgesteld. Het vigerende WRP is
verlengd met één jaar tot eind 2016. De voorbereidingen voor een nieuw WRP zijn
dit jaar in samenspraak met de waterschappen en belangenorganisaties opgepakt.
Het WRP 2017-2020 is in januari van 2017 ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd en vastgesteld.
Afvalinzameling
Ook in 2016 hebben wij bijgedragen aan duurzaamheid door de hoeveelheid
restafval verder terug te brengen met ruim 9% ten opzichte van 2015. Met betere
afvalinzameling en informatie richting burgers hierover benutten we steeds meer
grondstoffen uit ons afval waardoor er minder restafval is. Een pilot voor de
gecombineerde inzameling van plastic, blik en drankkartons (PMD) heeft tot goede
resultaten geleid in de vermindering van restafval.
Voor een schone omgeving hebben we met diverse actoren een meerjarenplan
Zwerfafval en een uitvoeringsplan opgesteld, dat we de komende jaren uitvoeren.
De exploitatie van de milieustraat is via een Europese aanbestedingsprocedure
uitbesteed. Dit heeft geleid tot een overeenkomst met een professionele partij die
ook de afvalinzameling op de milieustraat vanaf 2017 zal verduurzamen.
Verder hebben we door aandacht voor zwerfafval ook ingezet op een schonere
leefomgeving. Hierbij steken we in op ‘het voorkomen van’ via bijv. goede
voorzieningen, monitoring, educatie en participatie.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voornemen
Ruimtelijke Ontwikkeling

Realisatie
Structuurvisie
Eind 2016 is een start gemaakt met het opstellen van een lintenvisie voor
Kaatsheuvel. Doel van dit project is om voor de bebouwingslinten uitgangspunten
te formuleren voor de beeldkwaliteit, groen- en verkeersstructuren en functies,
met de cultuurhistorische context als basis. Specifiek voor het winkelgebied moet
de visie de basis vormen voor een herinrichting en opwaardering.
Natuur en landschap
We versterken natuur- en landschapswaarden in het buitengebied door uitvoering
te geven aan diverse projecten, zoals het groenblauw stimuleringskader, het
Vitaal Leisurelandschap en het regionale afsprakenkader voor
kwaliteitsverbetering van het landschap.
We hebben zitting in de stuurgroep en werkgroep voor het Nationaal Park Loonse
en Drunense Duinen en leveren waar mogelijk onze bijdrage aan het werkplan
voor het Nationaal Park.
We participeren in de Streekconferenties die Natuurmonumenten hebben
georganiseerd ter versterking van de natuur- en landschapswaarden van het
tussengebied Tilburg – Loon op Zand en zijn ondertekenaar en partner in de
ontwikkeling van Landschapspark Pauwels.
Wonen
Op 14 december 2016 is de lokale woonvisie ”Duurzaam, gevarieerd en
betaalbaar wonen in de gemeente Loon op Zand 2016-2025” vastgesteld. In deze
woonvisie wordt ingezet op voldoende betaalbare woningen en woningen voor
kleinere huishoudens. De woonvisie is een lokale doorvertaling van het Regionaal
Woonkader uit 2015 en sluit aan bij de actuele situatie op de lokale woningmarkt.
Met wooncorporatie Casade en de huurdersbelangenvereniging (HBV) zijn
prestatieafspraken voor de periode van 2017-2021 gemaakt. We willen samen
met Casade en de HBV de doelstellingen voor het sociale en middel dure
huursegment realiseren die voortvloeien uit het regionaal woonkader Hart van
Brabant, de woonvisie 2017-2025 en het sociaal beleid van de gemeente Loon op
Zand. Voor wat betreft het sociale deel van de afspraken vervult de Wmoadviesraad hierbij de rol van adviesorgaan van het college.
De QuickScan woningbouwinitiatieven 2017 is opgesteld, waarin de prioritering
voor de komende jaren is aangegeven, op basis van kwantiteit en kwaliteit.
In regionaal verband is een onderzoek gehouden naar de aantallen en de
woonwensen van de speciale doelgroepen. Aan de hand van deze gegevens kan
vraag en aanbod beter in balans gebracht worden.
Samen met woningcorporatie Casade is gezocht naar een locatie waar
verschillende doelgroepen samen gehuisvest kunnen worden. Dit is ook
ingegeven om een versnelling huisvesting vergunninghouders te realiseren. In
2016 is nog geen concrete locatie gevonden voor deze “magic mix”.

27

Duurzaamheid
In 2016 zijn de eerste afspraken gemaakt, hoe in onze gemeente, woningen naar
nul-op-de-meter gebracht kunnen worden en/of een energiesprong kunnen
maken. Ook wooncorporatie Casade heeft deze afspraken mede ondertekend en
is heeft als doel al haar woningen naar energielabel B te brengen. In 2016 is zij
hiermee gestart.
Samen met wooncorporatie Casade wordt een bijdrage geleverd aan het
zonnepanelenproject, waarmee huurders duurzame energie in kunnen kopen. Dit
is een initiatief van de huurdersbelangenorganisatie van Casade in samenwerking
met de energiecorporaties in de gemeente Loon op Zand-Dongen en Waalwijk.
De regio Hart van Brabant is aangewezen als pilotregio om te komen tot een
Regionale Energiestrategie met uitvoeringsagenda. In 2016 hebben de
verkenningen plaatsgevonden om te komen tot een integrale strategie, waarbij
ruimte, economie en duurzaamheid de basis vormen.
Ruimtelijke projecten en initiatieven
De eerste woonvelden van de nieuwe dorps-landelijke woonbuurt Westwaard zijn
in ontwikkeling. We hebben een verkoopbijeenkomst gehouden, die in het teken
stond van de verkoop van de eerste 10 particuliere kavels.
In 2016 is ook de verkoop van de volgende nieuwbouwprojecten gestart:
- De Hil (14 woningen),
- Nieuwevaert (77 woningen),
- Driestapelenhof (22 woningen),
- Horst 4 (8 woningen).
Opgeleverd in 2016:
- Prins Bernhardplein (29 woningen),
Molenwijck-Zuid, fase 3,4 (deelfase 1,30 woningen).
Als vervolg op de Nota Ambities en Uitgangspunten is het masterplan Wereld van
de Efteling opgesteld. In het kader van de maatschappelijke raadpleging zijn
inloopbijeenkomsten gehouden om omwonenden en inwoners vroegtijdig te
informeren over de plannen. Een belangrijk onderdeel van het masterplan is een
verkeersonderzoek, waarmee bezien is op welke wijze het Eftelingverkeer zoveel
mogelijk congestievrij kan worden afgehandeld. Het masterplan vormt uiteindelijk
de basis voor het opstellen van een of meerdere bestemmingsplannen inclusief
MER om de verdere ontwikkeling van de Efteling te faciliteren.
Projectmatig werken
In projecten bieden we meer ruimte voor de wensen van toekomstige bewoners
en belangstellenden en partners door in een vroegtijdig stadium van het
planproces burgers te betrekken. Op die manier bieden we mogelijkheden om
directe invloed uit te oefenen op het ontwerp. Deze afspraken kunnen vervolgens
op een zo flexibel mogelijke manier vastgelegd worden in een bestemmingsplan.
Bestemmingsplannen
We stellen onze bestemmingsplannen flexibel op, zodat we sneller op nieuwe
ontwikkelingen kunnen inspelen. We bieden meer ruimte voor individuele wensen
(kleinschalige bedrijvigheid, mantelzorg, levensloopbestendigheid, bijgebouwen)
of aan maatregelen om in te spelen op de veranderende markt: functieverruiming
en mogelijkheden voor het herbestemmen van objecten in het buitengebied.
Onze bestemmingsplannen zijn actueel en digitaal te raadplegen.
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Omgevingswet
De regering bereidt onder de naam Omgevingswet een stelselherziening voor
binnen het ruimtelijk bestuursrecht. De wet leidt tot een wezenlijk andere manier
van werken, waarbij integrale planvorming en uitvoering centraal staan en iedere
schakel in de keten (overheid, inwoners, ondernemers) een rol speelt.
De invoering van de Omgevingswet is veel meer dan een bundeling van wetten.
Door een integrale benadering komt nadrukkelijk meer ruimte voor initiatieven.
Burgers en bedrijven hoeven voor fysieke aanpassingen in veel gevallen
bijvoorbeeld geen vergunning meer aan te vragen. De gemeente gaat in een
(verplichte) omgevingsvisie en omgevingsplannen duidelijk maken waar burgers
en bedrijven zich aan moeten houden en waar ze de ruimte krijgen. De
gemeenteraad zal hierin een afweging moeten maken over de ambities die er zijn
in deze omgevingsvisie en omgevingsplan.
In 2016 is een start gemaakt met de voorbereidingsfase met het vaststellen van
een projectopdracht. De eerste stappen zijn te onderzoeken welke ambities het
bestuur van Loon op Zand heeft en zowel bestuur als werknemers kennis te laten
maken met de Omgevingswet via een communicatietraject. Er is gestart met het
opstellen van een pilotplan voor De Moer.
Beheer openbare Ruimte

Omgevingsvergunningen
Economisch gaat het beter in Nederland. Er wordt meer gebouwd, verbouwd en
ondernomen. Dit is ook te zien in de in 2016 door ons verleende
omgevingsvergunningen en ontvangen sloopmeldingen en vooroverleggen.

Aantal

Verschil t.o.v. 2015

Omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
Omgevingsvergunningen
(uitgebreide procedure)

254

+42%

19

-14%

Vooroverleggen

128
180

+43%
+28%

Sloopmeldingen

Het beheer is uitgevoerd volgens een programma, dat is gestoeld op het IBOR, de
beheerplannen, actieplannen en het Integraal Jaarprogramma Openbare Ruimte
(IJOR). De uitvoering gebeurt zo veel mogelijk integraal en met betrokkenheid van
burgers. Het beheer is uitgevoerd binnen de daarvoor beschikbare budgetten.
Hieronder noemen we enkele onderdelen van het beheer.
Projecten
In januari 2016 is een start gemaakt met het project “Linten Loon op Zand”. Naast
het aanleggen van een hemelwaterriolering is de complete maaiveld inrichting
vernieuwd. Dit na een intensief samenspraaktraject met de omwonenden.
In het najaar van 2016 zijn de voorbereidingen gestart van het project “Verbreding
Fietspad Europalaan”. Naast het verbreden van het fietspad voor tweerijrichtingen
wordt de groene hoofdstructuur versterkt. De uitvoering hiervan vindt plaats in
2017.
In de Gasthuisstraat is een hemelwaterriool en een waterberging onder de rijbaan
aangelegd. Dit project is begin 2016 opgeleverd. Het hoofddoel, “droge voeten”, is
gehaald in de Gasthuisstraat. Er zijn enkele buien gevallen die niet hebben geleid
tot water in de woningen.
In 2016 stond ook de voorbereiding van de Heiakker op te planning. Dit is eind
2016 opgepakt en loopt door in 2017. De uitvoering van de werkzaamheden start
eind 2017. In de tussentijd hebben bewoners de ruimte om mee te denken over
het groen in de straat.
Daarnaast zijn in het kader van het IJOR diverse kleinere projecten uitgevoerd
waarbij groen, wegen, verkeer en riolering zijn afgestemd.
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Pilot Burgergericht beheer
In 2016 is het initiatief voorbereid voor de pilot burgergericht beheer. Het doel van
de pilot is om de waardering van de burger centraal te stellen in het beheer van de
openbare ruimte. In de twee jaar durende pilot, die in 2017 start, onderzoeken we
hoe bewoners de leefomgeving waarderen, meer invloed kunnen uitoefenen op
het beheer ervan en welke werkwijze hierbij past.
Om deze pilot uit te voeren zijn we een samenwerking aangegaan met “Incudem,
Burgergericht beheer”; een keten van samenwerkende bedrijven. Dit bedrijf heeft
de regie over het totale beheer van groen, wegen en riolering. Door deze opdracht
bij een partij te leggen hebben we het aantal onderhoudscontracten teruggebracht
en hopen we efficiënter te werken. Voor het groenonderhoud binnen de pilot heeft
WML facilitair opdracht gekregen, waarmee werkgelegenheid is gecreëerd voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Incudem, onze serviceteams en de
WML gaan nauw samenwerking om de tevredenheid bij onze inwoners over het
onderhoud te verhogen.
Burgerparticipatie
In 2016 zijn burgers volop betrokken bij beleidsontwikkeling en projecten.
• Bij het proces van de hemelwatervisie en het WRP zijn verschillende
belangenorganisaties als, waterschap, ZLTO en wereldgemeente
betrokken.
• Het zwerfafvalplan is samen met bewoners, Casade,
Samenwerkenaandewijk, wereldgemeente en instanties voorbereid.
• Bij de voorbereiding van de verkeersvisie zijn bewoners geënquêteerd en
hebben belangenorganisaties meegedacht in focusgroepen. Dit proces
loopt door in 2017.
• Ook voor het nieuwe afvalbeleid hebben klankbordgroepen met bewoners
en instanties input geleverd om te komen tot voorkeursvarianten.
Bij projecten uit het IJOR zijn omwonenden op verschillende manieren betrokken.
Van Intensieve samenspraak en communicatie bij De Linten Loon op Zand tot
informatiebrieven over planning en uitvoering over kleinere projecten. In de Van
Hummelstraat heeft communicatie over een parkeerverbod ten behoeve van
bereikbaarheid voor hulpdiensten, geleid tot brede samenspraak over
inrichtingswijzigingen in de straat. We anticiperen hiermee op bewonersvragen.
Daarnaast ondersteunende we verschillende bewonersinitiatieven in de openbare
ruimte. Bewoners zorgen voor eigen kracht en gemeente help bij uitvoering en
met middelen uit het budget bewonersinitiatieven dat hiervoor is vrijgemaakt.
• Lyra; aanpassing groenvoorziening en adoptie door bewoners.
• Bergstraat; Extra groen en onderhoud.
• Rijckevorselstraat groenaanpassing; Bewoners hebben geplant en
onderhouden dit (adopteren)
• Armstrongstraat; aanpassen groen met adoptie
• Crispijnstraat; aanpassingen van plantsoen met adoptie
• Andromeda, Bewoners gaan zelf planten, onderhouden (adopteren)
• Aanleg Jeu de Boules baan Willem de Zwijgerlaan met adoptie
Wegen, straten en pleinen
In 2016 zijn op de volgende locaties grootschalige asfalt reparaties gedaan: Van
Heeswijkstraat, Marktstraat, Veldstraat, Roestelbergseweg (GenietenRoestelberg) en De Zandberg. In de volgende straten is er grootschalig
elementverharding herstraat: Prinses Marijkestraat, Horst (scheuren in
betonplaten), Crispijnstraat, Frans Halsstraat en Ecliptica (rondom de
serviceresidentie Molenwijck).
We hebben alle wegmarkering (incl. figuren) op peil gebracht door op diversen
plekken belijning aan te brengen. Daarnaast hebben zijn een aantal wegbermen
weer in ordentelijk staat gebracht. Tot slot zijn naar aanleiding van een tweetal
buurtschouwen diverse locaties met elementverharding aangepast naar
aanleiding van burgerwensen.
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Openbare verlichting
In 2016 is er verder gewerkt aan de versteviging van de samenwerking tussen de
gemeente Dongen en Loon op Zand voor beheertaken. Dit heeft helaas nog niet
tot de nodige efficiencywinst geleid maar de samenwerking wordt ook in 2017
doorgezet. Eind 2017 zal de samenwerking na 2 jaar worden geëvalueerd. Het
monitoren van klachten over defecte verlichting gebeurt voortdurend.
Voor verlichting hebben we verder ingezet op een duurzamer lichtbestand.
Hiervoor vormt onze gemeente oude lagedruk natrium en PLL-verlichting om naar
LED verlichting. LED-omvormingen zijn uitgevoerd in de Horst (nabij de oude
Rabobank), de Gasthuisstraat en de Heibloemstraat. Verder zijn er op de
Burgemeester van Besouwlaan (nabij de Bosvaert) extra lichtmasten geplaatst.
Tot slot is onder andere de Europalaan geremplaceerd.
In totaal is er een overschrijding ontstaan op openbare verlichting van € 5.000. Dit
is ontstaan doordat werkzaamheden van 2015 naar 2016 zijn doorgeschoven. De
overschrijding wordt gedekt door een onttrekking aan de egalisatiereserve.
Kabels en leidingen
In 2016 hebben we uitvoering gegeven aan de nieuwe AVOI. De coördinatie, de
behandeling van instemmingsverzoeken van nutsbedrijven en het toezicht op de
uitvoering zijn verbeterd. Met de inzet van een externe kracht die wordt betaald uit
de legesinkomsten worden de investeringen ruimschoots terugverdiend. Het
positieve resultaat hiervan zien we in een toename van inkomsten ten op zicht van
2015 met een bedrag van € 40.957.
Veiligheid

Openbaar groen
Het groenonderhoud is uitgevoerd binnen het integraal bestek op basis van het
beheerplan 2014-2017. De hierin vastgestelde onderhoudsniveaus waren leidend,
maar zijn niet altijd gehaald. Binnen het onderhoudscontract was monitoring en
aanhoudende bijsturing noodzakelijk. Het contract is december 2016 beëindigd.
Bij het boomonderhoud is een achterstand weggewerkt door extra
snoeiwerkzaamheden. Ook zijn dit jaar zieke en onveilige bomen verwijderd.
In 2016 is er een negatief financieel saldo gerealiseerd van € 62.000. De oorzaak
hiervan is extra boomonderhoud en juridische kosten voor bezwarenprocedures.
In totaal wordt er € 34.000 onttrokken uit de egalisatiereserve groen voor de
kosten van boomonderhoud.
Ook dit jaar stimuleerden we zelfbeheer door bewoners en ondernemers in het
groenonderhoud. We ondersteunen burgerinitiatieven en sloten
adoptieovereenkomsten af. Dit alles in samenhang met “Samenwerkenaandewijk”.
Hiermee bevorderen we de betrokkenheid en saamhorigheid in de buurt. We
hebben op een aantal plaatsen, samen met bewoners leuke projecten gedaan (zie
kopje burgerparticipatie).

Milieu; Riool- en waterbeheer, afvalinzameling

Veilig woon- en leefklimaat
We intensiveerden de aanpak op auto- en woninginbraken (project ‘1 dag geen
inbraken’, versturen van besmettelijkheidsbrieven, Buurtent, helingcontrole etc.).
We behaalden opnieuw het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen.
Samen met de politie, boa’s en andere partners startten we een project om
overlast gevende jongeren aan te pakken. Samen met horecaondernemers
organiseerden we een bijeenkomst over veilig uitgaan (‘Op stap met ouders’).
Crisisbeheersing
Alle collega’s met een rol in de crisisbeheersing zijn opgeleid, getraind en
geoefend. In 2016 zijn we gestart met de districtelijke samenwerking op
crisisbeheersing.
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Riool- en waterbeheer
In 2016 was het WRP en het IJOR leidend voor alle maatregelen. We zijn gestart
met het opstellen van een nieuw WRP 2017-2020. Daarnaast zijn maatregelen
getroffen om de grootste risico’s van wateroverlast te beperken.
Er zijn twee gemalen (Oude Vaert en Jan de Rooijstraat) gerenoveerd. Tevens is
gestart met het inventariseren van effect van hemelwater op het drukriolering
stelsel. De bedoeling is dat we ieder jaar een cluster (gebied) gaan doorlichten.
In 2016 is volop geïnvesteerd in het project ‘ontsluitingsstructuur Loon op Zand’.
Doordat in 2015 een ondergrondse berging in de Gasthuisstraat prioriteit heeft
gekregen was het krediet vanuit het vigerende WRP niet meer toereikend voor het
project de Hei-akker dat hierdoor is uitgesteld. In 2016 zijn we wel gestart met de
voorbereidingen van het project de Hei-akker. In 2017 moet het project Hei-akker
worden uitgevoerd.
Omgevingsdienst Midden- en West–Brabant
In 2016 zijn er binnen de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant veel
maatregelen genomen om de organisatie, de financiën en de uitvoering van de
werkzaamheden op orde te krijgen. Alle maatregelen hebben tot doel weer “in
control” te komen en te werken aan een toekomstbestendige organisatie. We
nemen deel aan een aantal werkgroepen die hiervoor zijn opgericht.
In 2016 is de OMWB gestart met de uitvoer van de reorganisatie “Huis op orde”.
Deze is ook in 2017 nog in uitvoering.
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Afvalinzameling
Het proces voor nieuw afvalbeleid is in 2016 met ondersteuning van een
adviesbureau opgepakt. Doel is het behalen van de landelijke doelstelling van
afval naar grondstof (VANG). In diverse bijeenkomsten met bewoners en andere
actoren is in 2016 gewerkt aan een gedragen, steeds concreter wordende
aanpak. Het nieuwe beleid wordt in juni 2017 voorgelegd aan de raad.
Een pilot voor de gecombineerde inzameling van plastic, blik en drankkartons
(PMD) heeft tot goede resultaten geleid in de vermindering van restafval. Dit
zetten we voort in 2017
We hebben met diverse actoren een meerjarenplan Zwerfafval en een
uitvoeringsplan opgesteld. De voorbereiding en uitwerking gebeuren door een
adviesbureau en wordt bekostigd uit de beschikbare subsidie hiervoor van de
Stichting Afvalfonds. De uitvoering gebeurt de komen jaren samen met bewoners
en de participanten.
We hebben het 1e deel van een her- en verplaatsingsplan van afvalbakken laten
uitvoeren en dat gecombineerd met de implementatie van het nieuwe
hondenbeleid.
Vanwege de nieuwe rol van de buitendienst hebben we in 2016 een Europese
aanbestedingsprocedure gehad voor uitbesteding van de exploitatie van de
milieustraat. Het plan van aanpak verplicht de exploitant tot maatregelen om de
vrij te komen hoeveelheid restafval te verminderen.
Er is ingezet op de handhaving van fysieke inzamelmiddelen (textielcontainers).
Hierdoor is er meer eigen opbrengst en nutten we bij de inzameling en verwerking
van bruikbaar textiel door WML de SROI component maximaal uit.
Het uitvoeringsplan 2016 om met Casade in de periode 2014-2017 ondergrondse
containers te plaatsen is gerealiseerd.
Met gerichte communicatie is ingezet op blijvende aandacht voor informatie aan
burgers over het nut van gescheiden inzameling en recycling via de afvalapp,
website en wekelijkse publicaties.
Voor de door Attero aangespannen Vernietigingsprocedure rond de al gelopen
arbitragezaak van Attero tegen de Brabantse gemeenten en de nieuw
aangespannen procedure tot naheffing over 2015 wordt verwezen naar paragraaf
2 Weerstandvermogen en risicobeheersing.

Hondenbeleid
Begin 2016 is het uitvoeringsplan voor het hondenbeleid vastgesteld. Met de
voorzieningen faciliteren we hondenbezitters bij het nakomen van de aanlijn- en
opruimplicht. We hebben losloopvelden en de hondentoiletten aangelegd en we
plaatsten op de actieve looproutes extra afvalbakken. Dit is in samenspraak met
bewoners en hondenbezitters uit de betreffende buurten gedaan. Ook is extra
ingezet op handhaving van de regels. Eind 2017 gaan we het hondenbeleid
evalueren om de effecten van het nieuwe beleid en de hondenvoorzieningen te
polsen.
Mede door overleg met en na klachten van inwoners zijn de uitlaatvelden voorzien
van fraaiere omheiningen en is de toegankelijkheid verbeterd en verfraaid. Tevens
zijn de kosten voor de communicatie met de burgers (folders, bebordingen) hoger
dan oorspronkelijke gedacht. Voor de realisatie van de voorzieningen heeft de
raad het oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet van € 35.000 opgehoogd
naar € 55.000.
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Wat heeft het gekost?
Programma

3. WOON EN LEEFKLIMAAT

Programma / Reserves
Lasten / Baten
Gerealiseerde totaal saldo programma
Lasten van baten en lasten

Totaal Lasten
Baten

Product
Afval
Milieu
Ongediertebestrijding
Hondenuitlaatvoorzieningen
Riolering
Ruimtelijke ordening
Woningexploitatie / woningbouw
Bouw- en woningtoezicht
Volkshuisvesting
Brandweer en rampenbestrijding
Openbare orde en veiligheid
Wegen, straten en pleinen
Afwatering
Openbaar groen en plantsoenen
Speelvoorzieningen
Afval
Milieu
Riolering
Ruimtelijke ordening
Woningexploitatie / woningbouw
Bouw- en woningtoezicht
Volkshuisvesting
Bouwvergunningen
Openbare orde en veiligheid
Wegen, straten en pleinen
Openbaar groen en plantsoenen

Totaal Baten
Gerealiseerde totaal saldo programma van baten en lasten
Mutaties reserves
Lasten
Reserves
Reserves
Totaal Lasten
Baten
Reserves
Reserves
Totaal Baten
Mutaties reserves
Gerealiseerde resultaat

milieu en afval
openbare ruimte
milieu en afval
openbare ruimte

Primitieve
begroting
2016
€ 2.723.459
€
453.823
€
4.155
€
102.652
€ 2.736.213
€
871.794
€
202.659
€ 1.249.670
€
216.758
€ 1.281.356
€
295.702
€ 2.453.944
€
156.541
€
944.621
€
163.527
€ 13.856.874
€ 2.332.206€
6.941€ 2.580.505€
€
204.581€
28.682€
11.095€
250.000€
12.500€
210.511€
€ 5.637.021€ 8.219.853
€
€
€
€
546.961€
254.377€
801.338€
801.338€ 7.418.515

Begroting na
wijziging
2016
€ 2.757.459
€
493.823
€
4.155
€
102.652
€ 3.921.897
€
903.894
€
202.659
€ 1.249.670
€
209.158
€ 1.281.356
€
341.702
€ 2.455.944
€
156.541
€
931.421
€
163.527
€ 15.175.858
€ 2.723.459€
6.941€ 2.620.505€
€
204.581€
28.682€
11.095€
400.000€
58.500€
210.511€
€ 6.264.274€ 8.911.584
€
155.708€
€
155.708€ 1.185.684€
273.177€ 1.458.861€ 1.614.569€ 7.297.015

Werkelijk
2016
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.894.377
450.158
18.573
92.819
2.686.168
940.915
181.431
1.266.782
221.510
1.247.411
332.747
2.972.859
131.715
993.711
160.447
14.591.622
2.861.00312.6122.696.4698.218185.06949.841399.49746.000274.84871.6686.605.2247.986.398
306.065
306.065
29.6991.157.7671.187.466881.4017.104.997

Saldo 2016
€
136.918€
43.665
€
14.418€
9.833
€ 1.235.729
€
37.021€
21.228
€
17.112€
12.352€
33.945
€
8.955
€
516.915€
24.826
€
62.290€
3.080
€
584.236
€
137.544
€
5.671
€
75.964
€
8.218
€
19.512€
21.159
€
11.095€
503€
12.500€
64.337
€
71.668
€
340.950
€
925.187
€
155.708€
306.065€
461.773€ 1.155.985€
884.590
€
271.395€
733.168€
192.018

Toelichting directe baten en lasten (afgerond € 192.000 voordelig)
Afval
Binnen de exploitatiebegroting van de gemeente is de verwijdering en verwerking van afval een zelfstandige
exploitatie. De kosten worden gedekt uit de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten. Een voor- of nadelig
verschil wordt verrekend met de egalisatievoorziening. We hebben al weer een paar jaar een terughoudend beleid
gevoerd voor de tarieven van de afvalstoffenheffing en er was al een bijdrage uit de voorziening geraamd van
€ 391.000. In werkelijkheid is de onttrekking uitgekomen op € 439.000. Het verschil ten opzichte van de raming is
uitgekomen op € 48.000. De opbrengsten van de diverse afvalstromen zijn ongeveer € 100.000 gunstiger, vooral
door verpakkingsmaterialen, uitgekomen. De heffingen zijn iets onder de begroting gebleven voor € 10.000.
De lasten daarentegen vielen € 134.000 nadeliger uit. De kosten van inzameling van verpakkingsmaterialen, vallen
hierbij op met een toename van € 130.000, als gevolg van uitbreiding van alleen plastic inzameling en vanaf 2016
naar inzameling van alle verpakkingsmaterialen. De overige mee- en tegenvallers op de kosten inzameling en
verwerking van afval vielen min of meer tegen elkaar weg.
Milieu (voordelig € 49.000)
De periodieke bijdragen aan de OMWB zijn lager uitgevallen dan begroot omdat de dienst zijn processen nu beter
op orde heeft. In onze begroting werd rekening gehouden met een mogelijk tekort in de begroting.
Riolering
De riolering is een gesloten, net als afval, exploitatie binnen de totale begroting van de gemeente. In de begroting
was een overschot op de exploitatie verwacht van € 210.000. In werkelijkheid is het voordelig saldo uitgekomen op
€ 298.000. Enerzijds door meevallende rioolheffingen (meeropbrengst van € 67.000) overige diverse baten
€ 49.000. Anderzijds zijn de lasten voor een bedrag van € 182.000 lager uitgekomen. Door lagere kosten beheer
en onderhoud (te denken valt aan kosten inspecties en overig onderhoud) en lagere kapitaallasten.
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In aanvulling hierop zijn de kosten van de verwijdering en verwerking van baggerspecie uit de vijver aan de
Amerikastraat, ter versterking van de retentiefunctie ten laste van de voorziening gebracht voor een bedrag van
€ 40.000. Verder is in 2016 een begrotingswijziging uitgevoerd waarbij de bijdrage uit de bruteringsreserve ad
€ 155.708 is toegevoegd aan de voorziening.
Volkshuisvesting (nadelig € 23.000)
Het nadeel is voor € 12.000 toe te schrijven aan een wijziging van beleid en een administratief probleem. Het deel
van € 11.000 wordt veroorzaakt door hogere kapitaallasten als gevolg van het activeren van de in 2015 gesloten
leningen.
Egalisatiereserves infra
De beleidsuitvoering op het beleidsterrein van infrastructuur (grijs en groen) is afhankelijk van de
weersomstandigheden en ook van de werkuitvoering op aanpalende beleidsterreinen. Werkzaamheden worden
dan uitgesteld om geïntegreerd samen met werk op andere terreinen weer op te pakken. Dit wordt financieel
technisch ondersteund door gebruik te maken van egalisatiereserves, eventuele onder- of overbesteding van
budgetten wordt met die egalisatiereserves verrekend.
In 2016 hebben de volgende mutaties in egalisatiereserves plaatsgevonden:
Openbare verlichting, een onttrekking van
Hondenbelasting en –voorzieningen, een storting van
Openbaar groen en plantsoenen, een onttrekking van
Wegen, straten en pleinen een storting van

€ 4.953
- 12.463
- 40.695
- 306.065

Ter toelichting op de 2 grootste posten:
Openbaar groen. In 2015 zijn snoeiwerkzaamheden doorgeschoven naar 2016. Deze werkzaamheden zijn ook
daadwerkelijk in 2016 uitgevoerd. De in 2016 gemaakt kosten zijn gedekt door de onttrekking uit de
egalisatiereserve.
Wegen. In 2016 zijn van een aantal wegen onderhoudswerkzaamheden uitgesteld. Onderhoud van de
Roestelbergseweg, de Hoofdstraat en Hei-akker zijn uitgesteld. Voor een doelmatige en efficiënte aanpak houden
we rekening met andere ontwikkelingen en is uitstel nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. De wegen
worden nu in samenhang met andere onderhoudsprojecten later opgepakt. De kosten worden dan gedekt uit de
egalisatiereserve.
De belangrijkste incidentele baten en lasten worden hieronder gespecificeerd
Incidentele baten en lasten, incl. mutaties reserves
Incidentele baten
Uitkering wegens schade aan bomen (*
Onttrekking voorziening reiniging
Onttrekking reserve brutering
Ontrekking reserve infrastructuur kern LOZ
Overige incidentele baten

Werkelijk 2016
-1.056.415
-60.000
-439.388
-21.110
-461.220
-74.697

Structurele baten
Totale baten

-6.736.276
-7.792.690
960.023
120.668
35.000
457.515
306.065
40.775

Incidentele lasten
Inhuur adviseurs bestemmingsplannen/ planologie
Inhuur adviseurs boomschade
Storting voorziening riolering saldo exploitatie
Storting egalisatiereserve onderhoud wegen
Overige incidentele lasten

Structurele lasten
13.937.664
14.897.688
Totale lasten
Gerealiseerde resultaat
7.104.997
(* Deze ontvangst wordt in programma 4 in de reserve bomen gestort.
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Programma 4: Economie, Leisure en mobiliteit
Onderwerp van het programma
De lokale economie is één van de belangrijkste pijlers van de gemeente. Na een moeilijke periode merken we
dat de economie weer voorzichtig aantrekt. De bedrijfsinvesteringen en consumentenbestedingen aan
duurzame goederen neemt toe. Het aantal banen neemt wel nog af maar de krimp wordt kleiner.
Het van oudsher sterk vertegenwoordigde Midden en Klein Bedrijf (MKB) moet de ruimte krijgen om zich te
herstellen en weer te kunnen groeien. We streven naar een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers.
Behoud en versterking van de werkgelegenheid binnen de gemeente staat voorop. Ontwikkeling en uitbouw van
de leisuresector (vrijetijdseconomie) en de benodigde infrastructuur (vervoersmogelijkheden) zijn daarbij
speerpunt.

Wat hebben we bereikt?
Maatschappelijke doelen
Economie: “Versterken
vestigingsklimaat”

Realisatie
In het Economisch Programma 2016-2020 is het versterken van het
vestigingsklimaat een belangrijke doelstelling. Via verschillende projecten en
activiteiten wordt hieraan invulling gegeven.
Vanuit het Ondernemersloket is verder intensief ingestoken op relatiebeheer en
ondersteuning van de (startende) ondernemers.

Leisure: “Binden en
Verbinden”

Het Ondernemersfonds draagt bij aan verduurzaming van de
activiteitenprogramma’s in de winkelgebieden en het Bedrijvenpark Kaatsheuvel.
Met het Economisch Programma 2016-2020 worden nieuwe programmalijnen en
activiteiten uitgezet gericht op het binden en verbinden van partijen. We doen dit
samen met de Stichting Ondernemend Loon op Zand (SOL) en de Lokaal
Toeristische Adviesraad (LTA). Belangrijk speerpunt is de uitbouw van de
vrijetijdseconomie.
Ook in de regio Hart van Brabant en in de Langstraat zetten we in op het binden
en verbinden van partijen.

Mobiliteit

In het economisch programma 2016-2020 zijn verschillende projecten en
activiteiten opgenomen gericht op de mobiliteit / bereikbaarheid.
Het huidige gemeentelijk verkeersbeleid is gericht op de verbetering van de
verkeersveiligheid en zorgdragen voor goede bereikbaarheid. Daarnaast streven
we naar optimalisatie van de (recreatie) infrastructuur. In dat kader hebben we het
volgende bereikt:
• Het parkeren van de fietsen bij de Wetering is verbeterd.
• In het voorjaar van 2016 is het parkeerbeleid definitief vastgesteld.
• We zijn gestart met het opstellen van de nieuwe verkeersvisie.
• We hebben inzicht verkregen in de parkeersituatie van het centrum van
Kaatsheuvel
• De snelfietsroute Tilburg- Loon op Zand – Waalwijk heeft verder vorm
gekregen.
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Sociaal return

In 2016 heeft Loon op Zand de Social return ingevuld op het integraal
onderhoudsbestek (groen +wat andere activiteiten zoals kolken reinigen, straten
vegen etc.) ingevuld. Het werk is aangenomen door de firma Van Esch uit BerkelEnschot. Waarbij de doelstelling was om 40% van de invulling te laten komen uit
WML facilitair.

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voornemen
Economie: “Versterken
vestigingsklimaat”

Realisatie
Arbeidsmarktbeleid
In samen werking met Regio Hart van Brabant is er een start gemaakt met het
terug dringen van de jeugdwerkloosheid.
Economisch Programma 2016-2020
Met twee ondernemerssessies is bij ondernemers breed input opgehaald voor het
Economisch Programma Loon op Zand 2016-2020. Dit heeft geresulteerd in
uitvoeringsprogramma met 4 thema’s:
1. Profilering en uitstraling
2. Binden en verbinden
3. Versterken kwaliteit openbare ruimte
4. Versterken (vrije)tijdseconomie.
In een coproductie ondernemers/gemeente worden de benoemde activiteiten
opgepakt. Hierbinnen is een prioritering aangegeven.
Economisch Programma de Langstraat
De 3 Langstraatgemeenten hebben de doelstelling en de beleidslijnen op het
economisch vlak voor 2016-2020 bepaald. Ook hieraan is een actieprogramma
gekoppeld. Voor Loon op Zand ligt de focus voornamelijk op Leisure. Hierbinnen is
er ook aandacht voor de detailhandel.
Gebiedsmarketing De Langstraat
Vanuit het EPL is in opdracht van de gemeenten Dongen, Heusden, Loon op Zand
en Waalwijk door Emiel Kuijpers (Dietz Communicatie) een marketingstrategie
opgesteld. Dit verhaal van de Langstraat vormt de basis voor een vervolgtraject
om te komen tot een passende uitvoeringsorganisatie voor De Langstraat.
Bedrijfsbezoeken
De maandelijkse bedrijfsbezoeken van het college dragen bij aan een goed
contact met het bedrijfsleven. Daarnaast bezoekt de wethouder Recreatie &
Toerisme ook alle toeristisch recreatieve bedrijven.
Marketing
Voor een sterkere profilering van onze gemeente is een Stuurgroep Marketing
actief in het bedenken van de juiste branding met daarbij behorende e-commerce.
Belangrijke stakeholders hebben zich gecommitteerd aan de eerste ideeën die
hierover zijn. Afstemming vindt plaats met het marketingonderzoek binnen de
Langstraat. Dit moet in 2017 leiden tot een marketingplan
Bedrijvenpark Kaatsheuvel en De Hoogt
Het weer verkrijgen van het vertrouwen in de economie brengt met zich mee dat
ondernemers zich aan het oriënteren zijn op de markt. Diverse bedrijven bekijken
de mogelijkheden voor nieuwbouw. Zij worden hierbij actief ondersteund door het
Ondernemersloket. Inmiddels heeft dit tot een concreet bouwplan geleid.
De gebiedscommissie op het Bedrijvenpark in Kaatsheuvel voert het door de
ondernemers opgesteld actieprogramma voor het bedrijvenpark uit. Zij doet dit met
ondersteuning van de parkmanager.
Als een van de mooie resultaten is een collectief voor de exploitatie van glasvezel
opgericht.
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Winkelcentra Kaatsheuvel en Loon op Zand
Om leegstand in onze winkelgebieden in Kaatsheuvel en Loon op Zand zoveel als
haalbaar te voorkomen is een werkgroep winkelleegstand actief. Met korte lijnen
worden potentiële winkeliers ondersteund bij het vinden van een geschikt pand.
Ook het aantrekkelijk houden van de winkelstraten maakt onderdeel uit van de
werkgroep.
Daarnaast is voor de kern Loon op Zand het project ‘Samen Hart voor de Zaak’
gestart. Met ondersteuning van de Provincie wordt een plan van aanpak opgesteld
om de vitaliteit van de kern te versterken. Opzet is het creëren van een sterk
centrum met een concentratie van voorzieningen rond het Oranjeplein.
Voor de beide centra stellen de ondernemers een actieplan op, onder aansturing
van de centrummanager en de gebiedscommissie.
Winkeltijden
Met de nieuwe Winkeltijdenverordening hebben de winkeliers de mogelijkheid hun
winkel langer open te houden. Hierin is het maximaal haalbare bereikt.
Weekmarkt
Het project om te komen tot een mogelijke volledige verzelfstandiging van de
weekmarkt loopt langer dan voorzien. De op onderdelen verschillende belangen bij
de ambulante handel en de gemeente lopen uiteen. We streven naar consensus
en hopen op korte termijn het traject te kunnen afronden.
Keurmerk Veilig Ondernemen
Het Bedrijvenpark Kaatsheuvel heeft in november 2016 haar Keurmerk Veilig
Ondernemen weer behaald. De nauwe samenwerking tussen ondernemers,
politie, brandweer en gemeente heeft tot dit mooie resultaat geleid.
Ondernemersloket
Vanuit het Ondernemersloket is verder intensief ingestoken op relatiebeheer en
ondersteuning van de (startende) ondernemers.
Het Ondernemersfonds draagt bij aan verduurzaming van de
activiteitenprogramma’s in de winkelgebieden en het Bedrijvenpark Kaatsheuvel.
Leisure: “Binden en
Verbinden”

Leisureplan
De focus binnen het Economisch Programma 2016-2020 ligt op Leisure. Hierbij
borduren we voort op het bestaande beleid. Het binden en verbinden van partijen
staat centraal. Belangrijk is het Leisure management opnieuw vorm te geven.
Hierop wordt zowel vanuit het EP als vanuit de stuurgroep Marketing ingezet in
2017.
Regionale samenwerking
De samenwerking op het gebied van Leisure in de regio Hart van Brabant en de
Langstraat wordt voortgezet en daar waar mogelijk geïntensiveerd.
We nemen actief deel aan het Leisure team, House of Leisure en Vitaal Leisure
Landschap.
Duurzame toeristische bestemming
Samen met het European Centre for Nature Conservation (ECNC) is een traject in
gang gezet om de gemeente te profileren als duurzame toeristische bestemming
(quality destination). Samen met ECNC zijn de eerste stappen gezet om een
Leisure congres te organiseren in het najaar van 2017. De thema’s die daarbij aan
de orde komen sluiten aan bij het begrip duurzaamheid. De Stuurgroep Marketing
wordt betrokken bij de verdere uitwerking.
Versterken meerdaags verblijf
Het nieuwe B&B-beleid heeft geleid tot vele nieuwe initiatieven voor B&B’s
verspreid over de gemeente. De B&B’s komen op eigen initiatieven twee maal per
jaar bij elkaar om informatie uit te wisselen en kennis te delen.
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Terrassenbeleid
Terrassen dragen bij aan de levendigheid in onze toeristische gemeente.
Er is beleid in ontwikkeling waarbij de balans gezocht wordt tussen recreëren en
mogelijke overlast.
Evenementenbeleid
Evenementen dragen bij aan de lokale economie. We hebben een start gemaakt
met het actualiseren van het evenementenbeleid. Dit doen we in nauw overleg met
onze evenementenorganisaties en inwoners. Er ligt een belangrijke koppeling met
het ingezette marketingtraject. Belangrijk hierbij is ook een vereenvoudiging van
de procedures voor het aanvragen van de vergunningen.
Wereld van de Efteling
Als vervolg op de Nota Ambities en Uitgangspunten is het masterplan Wereld van
de Efteling opgesteld. In het kader van de maatschappelijke raadpleging zijn
inloopbijeenkomsten gehouden om omwonenden en inwoners vroegtijdig te
informeren over de plannen. Een belangrijk onderdeel van het masterplan is een
verkeersonderzoek, waarmee bezien is op welke wijze het Eftelingverkeer zoveel
mogelijk congestievrij kan worden afgehandeld. Het masterplan vormt uiteindelijk
de basis voor het opstellen van een of meerdere bestemmingsplannen inclusief
MER om de verdere ontwikkeling van de Efteling te faciliteren.
Natuurpoorten
We zijn intensief in gesprek met de ondernemers bij de Roestelberg over de
aanleg van een parkeervoorziening. Eind 2016 is een vergunning aangevraagd
voor de realisatie bij recreatiepark Het Genieten. In 2017 hopen we ook bij café
restaurant De Roestelberg aan de slag te kunnen gaan.
Loonse en Drunense Duinen/Van Gogh Nationaal Park
Als gemeente Loon op Zand vervullen we de voorzittersrol van de stuurgroep
Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. In 2016 heeft het natuurgebied
meegedaan aan de verkiezing van “het mooiste natuurgebied van Nederland” in
een samenwerking met Het Groene Woud, de Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat en Agrifood Capital onder de noemer Van Gogh Nationaal Park.
Daarbij zijn de Loonse en Drunense Duinen nationaal onder de aandacht
gebracht. In 2017 wordt gekeken hoe we verder aan kunnen haken in de transitie
richting Van Gogh Nationaal Park.
Fiets- en voetpad Kloosterstraat
Met de Fietsersbond is overleg gevoerd over het gewenste profiel voor het fietsen voetpad. In 2017 wordt dit uitgewerkt en moeten afspraken gemaakt worden
met de omwonenden.
Duinenpas
Vanuit Visit Brabant wordt gewerkt aan een toeristische pas voor bezoekers van
de provincie Noord Brabant. Vanuit Loon op Zand hebben we onze ervaringen met
de duinenpas gedeeld. De regio Hart van Brabant gaat waarschijnlijk als
pilotgebied dienen voor de uitrol van de Brabantpas. Dit traject krijgt in 2017 een
vervolg.
Economisch programma 2016-2020
Met het Economisch Programma 2016-2020 worden nieuwe programmalijnen en
activiteiten uitgezet. We doen dit samen met de Stichting Ondernemend Loon op
Zand (SOL) en de Lokaal Toeristische Adviesraad (LTA). Belangrijk speerpunt is
de uitbouw van de vrijetijdseconomie.
In de regio Hart van Brabant en de Langstraat is eveneens samenwerking op dit
thema.
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Mobiliteit

Bereikbaarheid Leisure Hart van Brabant
In de regio Hart van Brabant werken we aan de agenda mobiliteit en Leisure. Er is
een start gemaakt met een pilot voor een ‘leenfietssysteem’. Hiermee moet het
voor alle bezoekers aan de regio eenvoudiger worden een fiets te huren vanaf de
verblijfsaccommodaties of andere horecagelegenheden in de regio. In 2017 wordt
hiervoor een businesscase opgesteld en wordt de pilot uitgevoerd.
Verkeersplan
In 2016 is veel informatie opgehaald om de nieuwe verkeersvisie te kunnen
opstellen. Hiervoor is een enquête verspreid en zijn bijeenkomsten gehouden.
Met deze informatie zijn de belangrijkste knelpunten en wensen uit de
samenleving (bewoners, ondernemers en belangenbehartigers) naar voren
gekomen. Deze worden vertaald naar de ‘Verkeersvisie 2025’. In 2017 wordt de
verkeersvisie door de gemeenteraad vastgesteld.
Verkeersveiligheid
We monitoren de verkeersveiligheid aan de hand van de geregistreerde
ongevallen. Daarnaast houden we de gereden snelheden van het gemotoriseerde
verkeer in de gaten aan de hand van ‘incar-data’. 2016 geeft geen bijzonderheden
ten opzichte van de voorgaande jaren.
Openbaar vervoer
In 2016 is de vervoerder aangesproken op de volle bussen in onze gemeente.
Reizigers konden daarom niet altijd meerijden. De vervoerder is daarmee aan de
slag gegaan.
Daarnaast is een projectgroep bezig met het uitwerken van de business case
busverbinding Breda – Efteling. In 2017 wordt daar verder vervolg aangegeven.
Parkeren
In het voorjaar van 2016 is het nieuwe parkeerbeleid definitief vastgesteld.
In het centrum van Kaatsheuvel is een uitgebreid parkeeronderzoek verricht.
Hierdoor hebben we nu inzicht in de parkeerdrukte en het parkeergedrag. Deze
informatie gebruiken we bij verdere ontwikkelingen in het centrum.
Fietsvoorzieningen
Bij de Wetering zijn aanleunhekjes geplaatst. Hier kunnen de fietsen makkelijk
tegen geparkeerd worden. Tevens kunnen de fietsen daar makkelijk aan
vastgemaakt worden. Dit voorkomt diefstal. In 2017 word op deze wijze ook het
fiets parkeren in het centrum van Kaatsheuvel verbeterd.
Daarnaast zijn bij infrastructurele werkzaamheden, waar mogelijk,
fietsvoorzieningen verbetert. Denk hierbij aan de bredere fietsstroken op de
Gasthuisstraat.
Voor de snelfietsroute is een projectleider aangesteld. Hierdoor kunnen de
benodigde voorbereidingen en uiteindelijk de uitvoering voortvarend worden
opgepakt.

Social return

In 2016 is voldaan aan de 40% invulling SROI Integraal onderhoudsbestek
openbare ruimte.

Erfgoedbeleid

Het opstellen van archeologiebeleid en - kaart. De vaststelling hiervan loopt door
in 2017.
Het opstellen van de Cultuurhistorische Waardenkaart en bijbehorend beleid. De
opdracht hiervoor is in 2016 verleend. De uitvoering loopt door in 2017.

Het Witte Kasteel

Een subsidie is verleend voor instandhouding van Het Witte Kasteel. Deze loopt
door van 2017-2020.

Restauratie- en
onderhoudssubsidie

Voor Hoofdstraat 80 is restauratie- en onderhoudssubsidie verleend. Deze loopt
door in 2017.
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Wat heeft het gekost?
Programma

4. ECONOMIE, LEISURE EN MOBILITE

Programma / Reserves
Lasten / Baten
Gerealiseerde totaal saldo programma
Lasten van baten en lasten

Totaal Lasten
Baten

Totaal Baten
Gerealiseerde totaal saldo programma van baten en lasten
Mutaties reserves
Lasten
Totaal Lasten
Baten
Totaal Baten
Mutaties reserves
Gerealiseerde resultaat

Product
Verkeersmaatregelen
Openbaar vervoer
Economische zaken
Straatmarkten
Bouwgrondexploitatie industrieterreinen
Monumentenzorg
Gemeentelijke monumenten
Kermissen en evenementen
Toerisme en recreatie
Verkeersmaatregelen
Economische zaken
Straatmarkten
Bouwgrondexploitatie industrieterreinen
Monumentenzorg
Kermissen en evenementen
Toerisme en recreatie

Reserves tourisme en recreatie
Reserves tourisme en recreatie

Primitieve
begroting
2016
€
849.407
€
3.301
€
412.552
€
78.021
€
253.334
€
36.736
€
1.163
€
123.931
€
304.270
€ 2.062.715
€
96.995€
106.000€
21.550€
253.335€
115€
16.000€
273.999€
767.994€ 1.294.721
€
180.000
€
180.000
€
€
€
180.000
€ 1.474.721

Begroting na
wijziging
2016
€
862.207
€
3.301
€
399.222
€
78.021
€
253.334
€
62.377
€
€
124.281
€
569.270
€ 2.352.013
€
96.995€
106.000€
21.550€
253.335€
115€
16.000€
273.999€
767.994€ 1.584.019
€
180.000
€
180.000
€
271.800€
271.800€
91.800€ 1.492.219

Werkelijk
2016

Saldo 2016

€
742.418 €
€
3.301 €
€
381.715 €
€
82.482 €
€
159.962 €
€
43.041 €
€
- €
€
108.780 €
€
263.029 €
€ 1.784.728 €
€
28.309- €
€
107.372- €
€
15.770- €
€
159.962- €
€
- €
€
17.877- €
€
314.713- €
€
644.004- €
€ 1.140.724 €
€
294.039 €
€
294.039 €
€
40.695- €
€
40.695- €
€
253.344 €
€ 1.394.068 €

119.789
17.507
4.46193.372
19.336
15.501
306.241
567.285
68.6861.372
5.78093.3731151.877
40.714
123.990443.295
114.039114.039231.105231.105345.14498.151

Toelichting directe baten en lasten (afgerond € 98.000 voordelig)
Verkeersmaatregelen (€ 51.000 voordelig)
De baten en lasten van verkeersmaatregelen kwamen per saldo € 51.000 voordeliger uit ten opzichte van
begroting. Dit kwam voornamelijk doordat het jaar 2016 gebruikt is als beleidsjaar waarin o.a. het parkeerbeleid is
vastgesteld, en gestart is met vernieuwende verkeersvisies. Als gevolg hiervan is er in 2016 nog niet gestart met
grote vernieuwen van verkeersinstallaties en bewegwijzeringen waardoor het voordeel voornamelijk is ontstaan. In
2017 zullen de vernieuwingen van verkeersregelinstallaties en bewegwijzeringen verder opgepakt worden.
Economische zaken (€ 19.000 voordelig)
Voordelig verschil ten opzichte van de begroting is ontstaan door het niet inhuren van een externe (€15.000) en
lagere dan verwachte kosten op het gebied van economische samenwerkingen en onderzoeken (€5.000).
Reclame belasting
De opbrengsten reclame belasting zijn in overeenstemming met de begroting en hebben rond € 106.000 bedragen.
De opbrengsten worden doorbetaald aan de Stichting SOL (Stichting Ondernemend Loon op Zand).
Monumentenzorg (€ 19.000 voordelig)
De totale baten en lasten komen voordeliger uit ten opzichte van de begroting. Vertragingen in het opstellen van de
cultuur historische waarde kaart, zorgt voor een voordeel van € 11.000, daarnaast vielen de kosten voor de
advisering en monumentencommissie € 8.000. voordeliger uit.
Toerisme en Recreatie (€ 347.000 voordelig)
In het jaar 2016 hebben een aantal geplande activiteiten zoals de natuurpoorten en het Leisure congres geen
nadere uitwerking gehad en zijn gemuteerd naar de reserves recreatie waaruit zij gedekt worden conform de
besluitvormingsnotities. Dit zorgt voor een voordeel van € 265.000 ten opzichte van de begroting.
Het verder voordelige saldo is ontstaan door de in 2016 ontvangen eindafrekening van de ontwikkeling van het
Gebied Wijde Biesbosch Zuid (€ 32.000). Daarnaast zijn de lasten en subsidies lager op het gebied van
natuurbehoud en –ontwikkeling (€ 21.000). Op het gebied van Toerisme en Recreatie zijn de kosten lager ten
opzichte van begroting (€ 23.000). De baten op toerisme als gevolg van geheven vermakelijkhedenretributie, zorgt
voor een voordeel van € 6.000 ten opzichte van de begroting.
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Mutatie naar reserves € 345.000 (nadelig)
Als gevolg van niet ondernomen activiteiten (natuurpoorten en Leisure congres) zijn de baten teruggevloeid naar
de reserve recreatie (€ 265.000). De meeropbrengsten vanuit de toeristenbelasting zijn toegevoegd aan de reserve
recreatie ter hoogte van (€ 45.000). Verder heeft een tekort op de dekking van groen en plantsoenen geleidt tot
een onttrekking uit de egalisatie reserve openbaargroen / plantsoenen (€ 34.000). Daarnaast heeft er mede als
gevolg van een ontvangen schadevergoeding op bomen een storting plaatsgevonden van € 68.000 in de reserve
bomen. Dit alles leidt tot een nadelig effect ten opzichte van de begroting van € 345.000.

De belangrijkste incidentele baten en lasten worden hieronder gespecificeerd
Incidentele baten en lasten, incl. mutaties reserves
Incidentele baten
Bijdragen buurgemeenten gebiedsmarketing
Onttrekking egalisatiereserve openbaar groen
Overige incidentele baten

Werkelijk 2016
-91.476
-34.900
-40.695
-15.881

Structurele baten
Totale baten

-581.936
-673.412

Incidentele lasten
Bijdrage verkeersmaatregelen ontsluiting kern Loon op Zand
Bijdrage fietspad Europalaan
Storting in reserve bomen schadevergoeding (*
Storting in reserve bomen
Grondexploitaties bedrijventerreinen
Overige incidentele lasten
Structurele lasten
Totale lasten
Gerealiseerde resultaat
(* De ontvangen vergoeding is verantwoord in programma 3.
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207.975
15.600
18.800
60.000
8.000
70.793
34.782
1.859.505
2.067.480
1.394.068

Programma 5: Gemeentelijke dienstverlening
Onderwerp van het programma
De gemeente verleent veel verschillende diensten die ook een verschillende karakter in de dienstverlening
kennen. Het verstrekken van een paspoort of het verlenen van een bouwvergunning is immers wezenlijk iets
anders dan het verstrekken van huishoudelijke hulp. Dit programma handelt vooral over de primaire
dienstverlening aan de balie in de gemeentewinkel en de telefoon. De nieuwe taken op het gebied van
(jeugd)zorg worden in eerste aanleg binnen het servicepunt uitgevoerd.

Wat hebben we bereikt?
Maatschappelijke doelen
Nieuw visiedocument
gemeentelijke
dienstverlening

Realisatie
In het verleden was het visiedocument gemeentelijke dienstverlening sterk
ingestoken op de richtlijnen vanuit Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten
(KING) met de Antwoord© richtlijnen en de vanuit het denkraam van de Vereniging
Directeuren Publieksdiensten met de “Face to Face” dienstverlening 2020. In Loon
op Zand is gekozen voor een brede integrale aanpak voor het opstellen van een
nieuwe visie op de gemeentelijke dienstverlening.

Verkiezingen

Het Oekraïne referendum is op 6 april 2016 goed verlopen.

Digitaliseren burgerlijke
stand

De fasering van de landelijke invoering van het digitaliseren van de burgerlijke
stand is in 2016 opgestart.

Bezorgen waarde
documenten

In Nederland is door de ICTU (onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken) de pilot Bezorgen Reisdocumenten begeleid. De invoering van het
bezorgen aan huis of op het werk van paspoorten etc. stond gepland in 2016 maar
dit project is doorgeschoven naar 2017.
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Vraaggericht werken

De gemeente zet haar inwoner centraal door vraaggericht te werken. Vraaggericht
werken kan alleen met inzicht in de wensen en behoeften van onze inwoner. Het
benchmark onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ biedt de gemeente een fundering.
Dit onderzoek is in 2015 uitgevoerd.
Ook de contactmomenten van onze inwoners met onze baliemedewerkers en
medewerkers van meldpunt woonomgeving geven ons informatie over wat voor
inwoners belangrijk is. Tot slot laten ook de Google Analytics-statistieken van de
gemeentelijke website de informatiebehoefte van onze inwoners zien. Verder is de
gemeente in 2016 gestart met een programma waarmee we online communicatie
monitoren. Zo kunnen we zien wat er online over de gemeente en specifieke
onderwerpen gecommuniceerd wordt.
Met al deze informatie kan de gemeente haar dienstverlening afstemmen op de
behoeften van haar inwoners. Een speerpunt hierbij is samenwerken. Kennis en
informatie delen, gezamenlijk inkopen en uitvoeren maakt onze dienstverlening
niet alleen vraaggericht, maar ook efficiënt.

Digitale
contactmogelijkheden

Wij organiseren de gemeentelijke dienstverlening dichtbij onze inwoners. Dit doen
wij door naast de traditionele contactmogelijkheden, te investeren in digitale
contactmogelijkheden. Social Media is een directe vorm van interactie waarbij
vraag en aanbod snel bij elkaar komen. Maar ook het online afhandelen van een
vraag zoals een verhuizing doorgeven, brengt de dienstverlening dichtbij onze
inwoner. Een nieuw responsive design van de website zorgt dat inwoners steeds
meer zaken met de gemeente via gsm en tablet kunnen organiseren. Zo past de
lay out zich aan naar het formaat van het apparaat waarop de website bezocht
wordt.
Verder startten we in 2016 ook met de BuitenBeter app via welke inwoners ook
meldingen over de openbare ruimte kunnen doorgeven.

Communicatie duidelijk en
eenvoudig

Wij laten ons leiden door de logica van onze inwoner. We willen ze goed begrijpen
en interpreteren maar ook andersom. Daarom zorgt de gemeente voor eenduidige
en begrijpelijke communicatie.

44

Wat hebben we daarvoor gedaan?
Nieuw visiedocument
gemeentelijke
dienstverlening

Er is gekozen voor een integrale aanpak van een nieuwe visie op het
gemeentelijke dienstverleningsdocument, waardoor een langere doorlooptijd nodig
is voor een definitieve vaststelling. Het document wordt in 2017 vastgesteld.
In 2016 is aandacht gegeven om het hostmanship binnen de dienstverlening
verder te ontwikkelen.

Uit prioriteitenmatrix blijkt een hogere waardering waarbij de belangrijkste
conclusies:
- meest tevreden over vraag zo goed mogelijk beantwoorden (72%),
verantwoordelijkheid tonen (70%) en deskundigheid (69%).
- bijna de helft van de klanten is aangenaam verrast. Dit was in 2015 nog
36%
De gemeentelijke organisatie is vanaf 1 oktober 2016 ook op vrijdagmiddag
telefonisch bereikbaar en is de centrale receptie in Het Klavier bemand.
Verkiezingen

De uitslag in de gemeente Loon op Zand was:
Voorstanders:
31,7%
Tegenstanders:
68,0%
Opkomst:
29,8%
Uitgebrachte stemmen:
5.370
Kiesgerechtigden:
18.047

Digitaliseren burgerlijke
stand

De fasering van de landelijke invoering van het digitaliseren van de burgerlijke
stand is in volle gang. In 2016 is het proces van aangiften van overleden voor een
groot deel gedigitaliseerd en daarnaast zijn meldingen met betrekking tot het
voornemen van een huwelijk en of geregistreerd partnerschap digitaal beschikbaar
gesteld.
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Vraaggericht werken

Vraaggericht: meten = weten
De gemeente zet haar inwoner centraal door vraaggericht te werken. Vraaggericht
werken kan alleen met inzicht in de wensen en behoeften van onze inwoner. Het
benchmark onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ biedt de gemeente een fundering.
Dit onderzoek is in 2015 uitgevoerd.
Ook de contactmomenten van onze inwoners met onze baliemedewerkers en
medewerkers van meldpunt woonomgeving geven ons informatie over wat voor
inwoners belangrijk is. Tot slot laten ook de Google Analytics-statistieken van de
gemeentelijke website de informatiebehoefte van onze inwoners zien.
Verder is de gemeente in 2016 gestart met een programma waarmee we online
communicatie monitoren. Zo kunnen we zien wat er online over de gemeente en
specifieke onderwerpen gecommuniceerd wordt.
Met al deze informatie kan de gemeente haar dienstverlening afstemmen op de
behoeften van haar inwoners. Een speerpunt hierbij is samenwerken. Kennis en
informatie delen, gezamenlijk inkopen en uitvoeren maakt onze dienstverlening
niet alleen vraaggericht, maar ook efficiënt.

Digitale
contactmogelijkheden

Wij organiseren de gemeentelijke dienstverlening dichtbij onze inwoners. Dit doen
wij door naast de traditionele contactmogelijkheden, te investeren in digitale
contactmogelijkheden. Social Media is een directe vorm van interactie waarbij
vraag en aanbod snel bij elkaar komen. Maar ook het online afhandelen van een
vraag zoals een verhuizing doorgeven, brengt de dienstverlening dichtbij onze
inwoner. Een nieuw responsive design van de website zorgt dat inwoners steeds
meer zaken met de gemeente via gsm en tablet kunnen organiseren. Zo past de
lay out zich aan naar het formaat van het apparaat waarop de website bezocht
wordt.
Verder startten we in 2016 ook met de BuitenBeterapp via welke inwoners ook
meldingen over de openbare ruimte kunnen doorgeven.

Communicatie duidelijk en
eenvoudig

We zijn gestart met het scholen van de hele ambtelijke organisatie op ‘begrijpelijk
schrijven’. Dit traject gaan we in 2017 actief voortzetten en uitbreiden met zgn.
taalteams. Naast scholing gaat de aandacht naar het toepassen en stimuleren van
begrijpelijk schrijven in de praktijk. Daaronder valt onder meer het herschrijven van
alle standaard brieven naar B1 niveau. Korte, heldere teksten op het landelijke B1
niveau komt de begrijpelijkheid van de informatie ten goede.
Bekendmakingen zijn een belangrijk onderdeel in de communicatie met onze
inwoners. Het landelijke GVOP systeem biedt hierin uitkomst. Ook bij de
bekendmakingen gaan we aandacht besteden aan duidelijke en leesbare teksten.

Wat heeft het gekost?
Programma

5. GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

Programma / Reserves
Lasten / Baten
Gerealiseerde totaal saldo programma
Lasten van baten en lasten
Totaal Lasten
Baten
Totaal Baten
Gerealiseerde totaal saldo programma van baten en lasten
Gerealiseerde resultaat

Primitieve
begroting
Product
2016
Gemeentewinkel € 1.709.990
€ 1.709.990
Gemeentewinkel €
346.000€
346.000€ 1.363.990
€ 1.363.990
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Begroting na
wijziging
2016
€ 1.709.990
€ 1.709.990
€
371.000€
371.000€ 1.338.990
€ 1.338.990

Werkelijk
2016
€
€
€
€
€
€

1.798.984
1.798.984
476.332476.3321.322.653
1.322.653

Saldo 2016
€
€
€
€
€
€

88.99488.994105.332
105.332
16.337
16.337

Toelichting directe baten en lasten (afgerond € 16.000 voordelig)
Verkiezingen (€ 18.000 nadelig)
Er is in 2016 een referendum geweest voor Oekraïne. De kosten worden hier verantwoord en via de algemene
uitkering hebben we hier middelen voor ontvangen. In programma 7 staan de inkomsten.

Baten Rijksdocumenten en Huwelijken (€ 32.000 voordelig)
De opbrengsten van paspoorten en rijbewijzen waren in totaal € 32.000 hoger dan begroot.
De hogere opbrengst is overigens aan het Rijk afgedragen.

De belangrijkste incidentele baten en lasten worden hieronder gespecificeerd
Incidentele baten en lasten, incl. mutaties reserves
Incidentele baten

Werkelijk 2016
-3.554

Overige incidentele baten

-3.554

Structurele baten
Totale baten

-472.777
-476.332

Incidentele lasten

32.390

Kosten referendum
Overige incidentele lasten

17.725
14.665

Structurele lasten
Totale lasten
Gerealiseerde resultaat

1.766.594
1.798.984
1.322.653
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Programma 6: Grote gemeentelijke projecten
Onderwerp van het programma
Dit programma heeft een ander karakter dan de programma’s 1 t/m 5. In die programma’s zijn in principe de
jaarlijkse terugkerende activiteiten opgenomen met de daarbij ook de jaarlijkse terugkerende inkomsten en
uitgaven. In dit programma zijn, in navolging van het coalitieakkoord de grote projecten van de gemeente Loon
op Zand opgenomen. De uiteindelijke jaarlijkse lasten hiervan komen op een of andere wijze terug binnen de
andere programma’s. Het programma is dan ook vooral opgenomen om aan de projecten dezelfde aandacht te
besteden als aan de jaarlijks terugkerende activiteiten.
Vanwege de boekhoudvoorschriften zijn binnen dit programma de feitelijke uitgaven op de projecten en
investeringen zichtbaar. Deze worden echter aan het einde van het jaar “geneutraliseerd” en overgeboekt naar
de balans. Na afronding van de projecten komen de jaarlijkse lasten terug bij de overige programma’s.

Wat hebben we bereikt?
Maatschappelijke doelen
Bruisend Dorpshart

Realisatie
Vele jaren is er met succes door verschillende partijen hard gewerkt aan de
realisatie van dit programma. In 2015 en 2016 zijn de deelprojecten; Branderhof,
Openbare Ruimte, Het Klavier, Noordwand en Westwand afgerond.
Er resteren nog twee te realiseren deelprojecten. Dit zijn De Zuidwand en de
voormalige brandweerkazerne.

Linten Loon op Zand

In 2014 is gestart met participatie van dit project. In 2015 is een uitgebreide
procedure doorlopen om het werk aan een geschikte aannemer te gunnen. In
januari 2016 is gestart met de eerste werkzaamheden aan de Hoge Steenweg. De
gehele Hoge Steenweg is heringericht. Daarna is ook de Bergstraat heringericht
en uiteindelijk ook de Kloosterstraat.
Het project loopt door in 2017 als ook het Oranjeplein en de Kerkstraat worden
heringericht.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voornemen
Bruisend Dorpshart

Realisatie
De voormalige brandweerkazerne is in 2016 verkocht aan een ontwikkelaar, de
transportakte wordt in juni 2017 getekend. Het is helaas niet gelukt om in 2016 een
huurder van de begane grond te vinden. Eind 2016 hebben diverse
breekwerkzaamheden plaats gevonden vooruitlopend op de aanvraag
omgevingsvergunning.
Het project Zuidwand bestaat uit het oprichten van 13 (huur)appartementen
(aansluitend op het bestaande appartementengebouw) en 6 grondgebonden
rijwoningen. Start bouw is voorzien na de zomervakantie 2017.
De gemeente heeft hiertoe afspraken gemaakt en contracten met partijen
gesloten. Deze twee deelprojecten kunnen als zelfstandige projecten ontwikkeld
worden waardoor ze efficiënter en gerichter vanuit de interne organisatie begeleid
kunnen worden. Het voornemen is om het programma Bruisend Dorpshart met
betrekking tot de investeringen af te sluiten in 2017.

Linten Loon op Zand

In 2016 is vooral aandacht geweest voor de afspraken met de aannemer en de
sturing daarop. Daarnaast is de projectorganisatie open blijven staan voor de
geluiden uit de omgeving. Hier is in het project ook rekening mee gehouden door
laagdrempelige contactmomenten in te bouwen. Daarnaast is een uitgebreid
communicatieplan in uitvoering gebracht, waarover de bewoners erg te spreken
zijn. Dit zal in 2017 ook zo blijven plaatsvinden.

Wat heeft het gekost?
Programma

6. GROTE GEMEENTELIJKE PROJECTEN

Programma / Reserves
Lasten / Baten
Gerealiseerde totaal saldo programma
Lasten van baten en lasten
Totaal Lasten
Baten
Totaal Baten
Gerealiseerde totaal saldo programma van baten en lasten
Mutaties reserves
Lasten
Totaal Lasten
Baten
Totaal Baten
Mutaties reserves
Gerealiseerde resultaat

Product
Grondbedrijf
Grondbedrijf

Reserves bouwen en wonen
Reserves bouwen en wonen

Primitieve
begroting
2016
€
466.585
€
466.585
€
262.233€
262.233€
204.352
€
€
€
5.066€
5.066€
5.066€
199.286

Begroting na
wijziging
2016
€
466.585
€
466.585
€
262.233€
262.233€
204.352
€
€
€
5.066€
5.066€
5.066€
199.286

Werkelijk
2016
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.698.422
3.698.422
3.604.8813.604.88193.542
29.000
29.000
3.6003.60025.400
118.942

Saldo 2016
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.231.8373.231.8373.342.648
3.342.648
110.810
29.00029.0001.4661.46630.46680.344

Toelichting directe baten en lasten (afgerond € 80.000 nadelig)
Grondbedrijf (€ 111.000 voordelig)
De lasten en baten van de grond exploitatie verlopen budget neutraal binnen dit programma. Tegen over de
uitgaven (lees lasten) staan de baten voor eenzelfde bedrag in de vorm van de overboeking naar de boekwaarde
van het complex op de balans. In het jaar 2016 was het wel noodzakelijk om tot een bedrag van circa € 110.000
aan voorzieningen te treffen in verband met kosten en boekwaarden die naar verwachting niet langer tegen
kostprijs kunnen worden verkocht. Overige calculatieverschillen met de begroting, in 2016 niet meer
geactualiseerd, leveren een voordeel op van per saldo € 93.000. Conform de BBV voorschriften hebben we een
tussentijdse winstneming moeten inboeken ter hoogte van €143.000. Voor verdere detaillering wordt verwezen
naar paragraaf 7 en de toelichting op de balans.
Reserve Bouwen en Wonen (€ 30.000 nadelig)
Uit de verkoop van woningen die gebouwd worden in de gemeente ontstaat de verplichting tot afdracht van lasten
aan de reserve bovenwijkse-voorzieningen. In 2016 bedroeg de totale last € 29.000.
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Subsidiabele kosten in het kader van de ISV 3 bijdrage
Dit jaar zijn de subsidiabele kosten, gemaakt binnen het programma Bruisend Dorpshart, gerelateerd aan de
realisatie van Het Klavier verantwoord.

Projectkosten

Totaal gemaakte kosten
€ 13.236.425

Waarvan subsidiabel
€ 2.985.339

Waarvan niet subsidiabel
€ 10.251.086

De subsidiabele kosten hebben betrekking op de volgende investeringsonderdelen in het kader van duurzaamheid:
1.
2.
3.
4.
5.

LED verlichting
Elektrotechnische installaties
Werktuigbouwkundige installaties
Meer- / minderwerk (o.a. Mossedum dak en WKO)
Totaal duurzaamheidsinvesteringen

€ 270.063
€ 895.710
€ 1.462.050
€ 357.517
€ 2.985.339

Met bovenstaande verantwoording, aangevuld met een rapportage over de behaalde duurzaamheidsdoelstellingen
binnen Het Klavier, voldoen wij aan onze verantwoordingsplicht richting de Provincie Noord Brabant.
Hiermee verwachten wij de eerder toegekende subsidie ter hoogte van € 450.000 definitief te ontvangen.
De belangrijkste incidentele baten en lasten worden hieronder gespecificeerd
Incidentele baten en lasten, incl. mutaties reserves
Incidentele baten
Grondexploitaties

Werkelijk 2016
-3.592.758
-3.592.758

Structurele baten
Totale baten

-15.723
-3.608.481

Incidentele lasten
Grondexploitaties

3.505.343
3.505.343

Structurele lasten
Totale lasten
Gerealiseerde resultaat

222.079
3.727.422
118.942
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Programma 7: Financiën en algemene dekkingsmiddelen
Omschrijving van het programma
Dit programma bevat de verzameling van onze algemene dekkingsmiddelen waarmee we de nadelige saldo’s op
de overige programma’s opvangen. Dit programma bevat geen specifieke maatschappelijke effecten. De drie Wvragen worden om die reden niet op dezelfde wijze beantwoord als bij de andere programma’s.

Inkomsten

Taken

Wat hebben we bereikt?
In 2016 hebben we de wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals Vennootschapsbelasting voor gemeenten (Vpb) en
het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) doorgevoerd. Daarnaast hebben we een sluitende
meerjarenbegroting opgeleverd waarin enige ruimte opgenomen kon worden voor nieuwe investeringen. Hierdoor
hebben we voor 2017 het repressief toezicht van de Provincie kunnen zekerstellen.
Ondanks het treffen van aanvullende verliesvoorzieningen binnen programma 6 voor ruim € 0,2 miljoen en een
dotatie aan de wethouders pensioenen binnen programma 1 voor ruim € 0,3 miljoen is er in deze jaarrekening
sprake van een ruim evenwicht in inkomsten en uitgaven, vooral programma 2 heeft hierop een positieve invloed.
Mede als gevolg daarvan is tevens sprake van een gezonde financiële reservepositie (uitgangspunt is een
weerstandsratio van >1). De feitelijke weerstandsratio bedraagt op 31-12 2016: 2,26 (zie paragraaf 2.
Weerstandsvermogen en risicobeheersing).

Wat hebben we daarvoor gedaan?
In 2016 hebben we geanticipeerd op de invoering van de Vennootschapsbelasting voor gemeenten (Vpb) en het
gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). We hebben de financiële verordening aangepast en laten
vaststellen en de nota reserves en voorzieningen is geactualiseerd.

Wat heeft het gekost?
Programma

7. FINANCIEN EN ALG. DEKKINGSM.

Programma / Reserves
Lasten / Baten
Gerealiseerde totaal saldo programma
Lasten van baten en lasten

Totaal Lasten
Baten

Totaal Baten
Gerealiseerde totaal saldo programma van baten en lasten
Mutaties reserves
Lasten
Totaal Lasten
Baten
Totaal Baten
Mutaties reserves
Gerealiseerde resultaat

Product
Overige financiele middelen
Algemene baten en lasten
Lokale heffingen
Saldorekeningen
Overige financiele middelen
Geldleningen en uitzettingen >= 1 jaar
Algemene uitkering gemeentefonds
Algemene baten en lasten
Lokale heffingen
Saldorekeningen

Reserves financiering en algemene dekkingsmiddelen
Reserves financiering en algemene dekkingsmiddelen
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Primitieve
begroting
2016
€
8.114
€ 1.074.001
€
319.562
€
452.371
€ 1.854.048
€
81.293€
802.760€ 27.922.655€
919.088€ 5.959.400€ 1.234.698€ 36.919.894€ 35.065.846€
391.899
€
391.899
€
404.712€
404.712€
12.813€ 35.078.659-

Begroting na
wijziging
2016
€
8.114
€
879.521
€
332.892
€ 1.424.867
€ 2.645.394
€
81.293€
802.760€ 28.710.155€
919.088€ 5.959.400€ 1.297.151€ 37.769.847€ 35.124.453€
862.899
€
862.899
€ 1.677.679€ 1.677.679€
814.780€ 35.939.233-

Werkelijk
2016
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.321
1.660.173
343.763
1.405.996
3.419.253
82.291893.17829.072.1581.420.9286.055.553609.90238.134.01034.714.7571.004.433
1.004.433
1.995.5361.995.536991.10335.705.860-

Saldo 2016
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.207780.65210.87118.871
773.859998
90.418
362.003
501.840
96.153
687.249364.163
409.696141.534141.534317.857
317.857
176.323
233.373-

Toelichting directe baten en lasten (afgerond € 234.000 nadelig)
Overige financiële middelen
Het over 2016 ontvangen dividend bedraagt € 42.724.
Geldleningen en uitzettingen langer dan 1 jaar (€ 90.000 voordelig)
Deze post betreft de bespaarde rente en valt voordeliger uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door een hoger
beginsaldo van de reserves. Gerealiseerd moet echter worden dat het boekhoudkundig voordeel is, want de
tegenhanger zijn hogere kapitaallasten op de diverse programma’s.
Algemene uitkering (€ 362.000 voordelig)
De “samen de trap op en af” methode, de (normeringsmethodiek) maakt dat de verwachte omvang van het
gemeentefonds geen vaststaand gegeven is en sterk kan fluctueren van het moment van begrotingsopstelling tot
afrekening.
De primaire raming voor de algemene uitkering 2016 was nog gebaseerd op de meicirculaire 2015.
Op basis van de mei- en de septembercirculaire 2016 kwam de raming circa € 735.000 hoger uit. Hiervan was een
bedrag van € 549.000 voor de integratie uitkering sociaal domein (en dan met name voor het onderdeel
participatie) en € 186.000 voor de algemene uitkering. Via Berap 2016 zijn de ramingen voor 2016 hierop
aangepast.
Op basis van de berekeningen van de decembercirculaire 2016 komt het bedrag van de algemene uitkering 2016
uit op € 29.072.000 en is hiermee € 360.000 hoger dan geraamd, inclusief verrekeningen over oude jaren 2014 en
2015.
Algemene baten en lasten (€ 279.000 nadelig)
Het resultaat op dit product is een samenstel van een aantal posten.
Verkoop en uitvoering snippergroen. De verkoopopbrengsten van snippergroen, reststukjes grond in de openbare
ruimte, hebben de directe uitvoeringskosten overschreden met € 25.000 (voordelig).
De post onvoorzien staat ook op dit product verantwoord. De post is in 2016 niet benut en levert daardoor een
voordeel op van € 50.000.
Op diverse baten en lasten is totaal een nadeel gerealiseerd van € 250.000. De post bestaat uit 4 onderdelen. De
dekking van het exploitatieverlies van de Exploitatie de Werft en de Wetering b.v., een nadeel van € 20.000, de
vorming van een voorziening voor dubieuze debiteuren zoals al aangekondigd in de nota reserves en
voorzieningen voor totaal een nadeel ten opzichte van de begroting van € 387.000. Door verschuivingen binnen de
huisvesting in Het Klavier zijn de verrekening mogelijkheden van de BTW verbeterd, dat heeft een voordeel
opgeleverd van € 42.000.
Een belangrijk deel van het Bruisend Dorpshart is in 2016 afgesloten. In de begroting was rekening gehouden met
een claimpost van € 364.000. In de werkelijkheid is deze echter € 25.000 nadeliger uitgekomen.
De opvang van vluchtelingen is in 2015 opgestart. In 2016 zijn de ontvangen vergoedingen € 102.000 hoger
geweest dan de lasten. Mede veroorzaakt doordat apparaatskosten niet in de administratie aan de opvang zijn
toegerekend, maar wel in de declaratie zijn meegenomen.
Lokale heffingen (€ 85.000 voordelig)
De uitvoeringskosten voor de OZB / WOZ (taxatiekosten e.d.) waren € 16.000 lager dan geraamd, de kosten van
de heffing en invordering (vooral deurwaarderskosten) waren juist weer hoger dan geraamd voor een bedrag van
€ 24.000. Per saldo zijn de lasten € 8.000 nadeliger dan de begroting.
De opbrengsten van de OZB en toeristenbelasting zijn samen € 82.000 hoger uitgevallen dan geraamd.
In paragraaf 1 Lokale heffingen vindt u een uitgebreide behandelingen van lokale belastingen en heffingen.
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Saldo rekening (€ 670.000 nadelig)
Op het product “saldo rekening” worden de kostenplaatsen, gericht op de bedrijfsvoering, financieel technisch
afgewikkeld. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld de personeelskosten, de kapitaallasten, automatiseringskosten
en huisvestingskosten. Daarnaast wordt op het product ook het geraamde exploitatiesaldo verantwoord. Een
specificatie:
Personeel, overige personeelslasten en organisatiekosten
€ 481.000 (voordelig)
Huisvestingskosten Het Klavier
- 235.000 (nadelig)
Huisvestingskosten overige panden en tractiemiddelen
- 44.000 (voordelig)
Financiering (rente en afschrijving / ook bespaarde rente)
- 222.000 (nadelig)
Kosten automatisering en informatievoorziening
- 227.000 (nadelig)**
Overige posten
- 37.000 (nadelig)
Bedrijfsvoering
- 196.000 (nadelig)
Geraamd exploitatiesaldo (tekort) dekking algemene reserve
Totaal
**

- 474.000 (nadelig)
€ 670.000 (nadelig)

Het tekort wordt gedekt uit de reserve automatisering

In paragraaf 5 van de rekening wordt de bedrijfsvoering nader toegelicht.
Reserves (€ 176.000 voordelig)
Er is een nadeel ontstaan van € 141.000, dit komt door:
• Storting in de egalisatiereserve hondenbelasting € 12.000 en
• Door een hoger beginsaldo is er € 129.000 meer rente toegevoegd.
Hiervoor is al gemeld dat er € 100.000 is gestort in een voorziening dubieuze debiteuren, dit bedrag komt uit een
vrijval uit de reserve exploitatie Het Klavier. De gemeenteraad heeft hiertoe besloten op 20 april 2017,
vanzelfsprekend is deze vrijval en storting niet in de begroting voorzien.
Het voordeel bij de reserves-baten komt vrijwel geheel voor rekening door een onttrekking (€227.000) aan de
egalisatiereserve automatisering, waarmee het nadeel op de kostenplaats bijna wordt gedekt.
De belangrijkste incidentele baten lasten worden hieronder gespecificeerd

Incidentele baten en lasten, incl. mutaties reserves
Incidentele baten
Afwikkeling BTW/ BCF mengpercentages
Vergoeding COA opvang vluchtelingen
Onttrekkingen reserves
Overige incidentele baten

Werkelijk 2016
-2.652.884
440.722
51.149
428.970
1.732.044

Structurele baten
Totale baten

-37.476.662
-40.129.546

Incidentele lasten
Verrekening BTW/BCF
Storting voorziening dubieuze debiteuren
Afsluiting Bruisend Dorpshart
Opvang vluchtingen
Stortingen reserves
Overige incidentele lasten

1.775.018
398.604
386.172
341.595
55.918
483.463
109.266

Structurele lasten
Totale lasten
Gerealiseerde resultaat

2.648.668
4.423.685
-35.705.860
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Paragrafen
Inleiding
Naast programma’s zijn er in de begroting ook financiële paragrafen opgenomen. Waar programma’s direct gericht
zijn op de burger, geven de paragrafen een dwarsdoorsnede van de financiële aspecten van de begroting, bezien
vanuit een bepaald perspectief. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan,
worden gebundeld in een overzicht, waardoor de raad een goed inzicht krijgt. Gezien de raad in een gedualiseerd
stelsel kaders stelt en controleert, is het van belang dat de raad inzicht heeft in en overzicht heeft over deze
onderwerpen. De raad legt in de paragrafen de beleidslijnen vast met betrekking tot de beheersmatige aspecten.
Daarnaast zijn de verplichte paragrafen bedoeld om de raad en het college de financiële positie van de gemeente
beter te laten beheersen. Vanaf 1 januari 2004 zijn de volgende zeven paragrafen verplicht voorgeschreven:
•
•
•
•
•
•
•

lokale heffingen;
weerstandsvermogen en risicobeheersing;
onderhoud kapitaalgoederen;
financiering;
bedrijfsvoering;
verbonden partijen (externe samenwerking);
grondbeleid.

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Weerstandsvermogen en
Risicobeheersing
Enz.

Paragraaf Lokale heffingen

Programma 1
Relatie burgers
- gemeente

Programma 2 t.m. 6
Welzijn, zorg
en onderwijs
Enz.

Programma 7
Financiën en
algemene
dekkingsmiddelen

De relatie tussen de programma’s en de paragrafen is in het bovenstaande schema grafisch weergegeven.
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Paragraaf 1 Lokale heffingen
De paragraaf lokale heffingen bevat de realisatie van de beleidsvoornemens voor de lokale lasten en een overzicht
op hoofdlijnen van de diverse belastingen en heffingen. De belastingen vormen met ongeveer 20% een belangrijk
onderdeel van de inkomsten van de gemeente.
Uitgangspunten tariefbeleid
In de gemeente Loon op Zand hebben we voor lokale belastingen en heffingen de volgende uitgangspunten
gehanteerd. Deze uitgangspunten hebben we vastgelegd in de begroting 2016.
• We corrigeren jaarlijks OZB1-tarieven met het inflatiepercentage. Voor 2016 is dat 1 %.
• In het coalitieakkoord en kadernota 2013-2016 vermelden we dat we de OZB jaarlijks verhogen tot de
macronorm.
• Het tarief voor afvalstoffenheffing is gebaseerd op 100% kostendekkendheid.
• Het tarief voor rioolheffing is gebaseerd op 100% kostendekkendheid.
• De tarieven toeristenbelasting zijn verhoogd met 1 %.
• overige leges heffingen en leges worden verhoogd met het inflatiepercentage van 1 %. (met uitzondering van
de door het rijk bepaalde tarieven voor rijbewijzen en paspoorten).
Kwijtschelding
Kwijtschelding is vastgelegd in een gemeentelijke regeling. Particuliere belastingplichtigen kunnen een aanvraag
indienen voor de volgende belastingen:
• afvalstoffenheffing tot maximaal 75%;
• rioolheffing tot maximaal 75%;
• hondenbelasting tot maximaal 75% van de eerste hond.
Vanaf 2013 normeren we de inkomensgrens van het gemeentelijk inkomensbeleid op maximaal 110% van het
wettelijk minimumloon.
Verzameloverzicht opbrengsten lokale heffingen

OZB

Gebruikers
Eigenaren
Afvalstoffenheffing
Reinigingsheffing
Rioolheffing
Hondenbelasting
Toeristenbelasting
Reclamebelasting

Begroot 2016
Werkelijk 2016
696.900
705.912
4.191.500
4.227.645
1.991.937
1.984.592
42.614
37.828
2.528.952
2.589.688
121.000
120.939
930.000
930.208
106.000
95.494
10.608.903
10.692.306

Saldo 2016
9.012
36.145
-7.345
-4.786
60.736
-61
208
-10.506
83.403

Hieronder volgt een korte toelichting op de diverse belastingen/ heffingen.
OZB
Ten opzichte van 2015 zijn de tarieven met 1% verhoogd.
Ontwikkeling WOZ-waarden
Ten opzichte van 2015 is de gemiddelde WOZ-waarde iets gestegen met € 2.000 naar € 238.000 (afgeronde
bedragen).
Tarief (percentage) 2016
Sinds enkele jaren heffen we de OZB via een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage voor 2016 is voor
de categorie “woningen” aangepast met 1% en voor de “niet-woningen” met afgerond 5%.

1

Onroerende Zaakbelasting.
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In de tabel hieronder staan de percentages voor 2012 tot en met 2016.
2012
% WOZ waarde

2013
% WOZ waarde

2014
% WOZ waarde

2015
% WOZ waarde

2016
% WOZ waarde

Woningen
Eigenaar
Gebruiker
Totaal

0,0925

0,1131

0,1263

0,1367

0,1381

0,0925

0,1131

0,1263

0,1367

0,1381

Niet-Woningen
Eigenaar
Gebruiker
Totaal

0,1377
0,1105
0,2482

0,1684
0,1351
0,3035

0,1836
0,1473
0,3309

0,1969
0,158
0,3549

0,2077
0,1667
0,3744

Afvalstoffenheffing
Het jaarlijks resultaat op het product reiniging, zowel voor- als nadelig, verrekenen we met de egalisatievoorziening
reiniging. In feite is dit een gesloten systeem. De (egalisatie)voorziening reiniging is bedoeld om fluctuaties in de
tarieven op te vangen. Voor 2012 en 2013 zijn de tarieven verlaagd en vanaf 2013 constant gehouden. Dit was
mogelijk op basis van de stand van de egalisatiereserve die destijds een behoorlijk hoog saldo kende. In 2016 is
het tarief met 1,5% aangepast.
Tarief
afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden
Bedrijven

2011

2012

177,60
291,72
347,16

2013

158,64
239,88
285,48

2014

150,72
227,88
275,76

2015

150,72
227,88
275,76

2016

150,72
227,88
275,76

153,00
231,96
280,68

Bij dit tarief waren de opbrengsten:
Totale baten
Totale lasten
Onttrekking uit egalisatie voorziening

Begroot 2016 Werkelijk 2016
2.332.206
2.421.615
2.723.459
2.861.002
-391.253
-439.388

Saldo 2016
89.409
-137.543
-48.135

De hogere baten komen door een lichte toename van het aantal aansluitingen en door hogere opbrengsten
inzameling verpakkingsmaterialen, maar de kosten van de inzameling daarvan waren ook hoger. Het tekort viel
mede daardoor hoger uit en wordt, zoals ook voorzien, gedekt door de onttrekking uit de voorziening. De
voorziening heeft eind 2016 nog een saldo van € 78.077. Zoals verwacht in de begroting 2017 zal de voorziening
vanaf 2017 weer gaan stijgen.
Rioolheffingen
Eind 2010 is het Water- en rioleringsplan Loon op Zand vastgesteld. Deze was nog geldig voor het jaar 2016. Het
nieuwe WRP is onlangs in januari 2017door de raad vastgesteld.
Tarief rioolheffing
Minimumtarief (tot 250m3)

2011
189,36

2012
198,84

2013
208,80

2014
219,36

2015
230,28

2016
241,80

Bij dit tarief waren de opbrengsten:

Totale baten
Totale lasten
Storting in de egalisatie voorziening

Begroot
2016
2.580.505
2.410.805
169.700

Werkelijk
Saldo 2016
2016
2.696.469
115.964
2.228.653
182.152
467.816
298.116

Het voordelig saldo is gestort in de voorziening voor egalisatie van de tarieven. De ontwikkeling is wat positiever
dan verwacht door uitstel van investeringen en hogere opbrengsten van huisaansluitingen en heffingen. De
egalisatie voorziening heeft aan het einde van het jaar een saldo van € 4.860.259.
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Hondenbelasting
Het aantal honden was nagenoeg conform de begroting. De opbrengsten waren, bij gelijk gebleven tarieven, dan
ook gelijk aan de verwachting.
Tarief hondenbelasting
1e hond
2e en volgende hond
kennel

2011
44,10
66,00
242,15

2012
44,10
66,00
242,15

2013
44,10
66,00
242,15

2014
44,10
66,00
242,15

2015
44,10
66,00
242,15

2016
44,10
66,00
242,15

De opbrengsten waren:

Totale baten
Totale lasten
Storting in de egalisatie voorziening

Begroot
Werkelijk
Saldo 2016
2016
2016
121.000
120.938
-62
121.000
108.475
12.525
0
12.463
12.463

Het positieve verschil tussen de baten en de lasten is gestort in de egalisatiereserve. Deze reserve heeft aan het
einde van 2016 een saldo van € 74.703 en heeft daarmee bijna het door de raad vastgestelde maximum van
€ 75.000 bereikt.

Vermakelijkhedenretributie
Deze is in 1999 ingevoerd als vervanging voor de toeristenbelasting op dagrecreatie. De heffingsgrondslag is toen
bepaald op € 226.890. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd waarbij index in 2013 eenmalig achterwege is
gebleven.
Tarief
Vermakelijkhedenretributie

2011
246.783

2012
252.952

2013
252.952

2014
256.999

2015
260.211

2016
265.441

Toeristenbelasting
De tarieven zijn aangepast met de index van 1 %.
Tarief
Hotels
Recreatiebungalows
Overige accommodaties
Jaarplaats
Seizoenplaats
Voorseizoenplaats

2011
1,69
1,27
0,97
113,15
124,75
64,60

2012
1,69
1,27
0,97
113,15
124,75
64,60

2013
1,77
1,33
1,02
118,93
131,17
67,93

2014
1,86
1,40
1,07
124,80
137,59
71,27

2015
1,88
1,42
1,08
125,97
138,88
71,94

2016
1,90
1,43
1,09
127,14
140,17
72,60

De werkelijke opbrengsten hebben € 930.208 bedragen. Het meerdere boven de € 750.000 is, zoals met de raad
afgesproken, in de reserve recreatie gestort. Deze heeft einde 2016 een saldo van € 569.848.

Lokale belastingdruk
Benchmark lokale lasten
De vergelijkingsgroep is vastgesteld op basis van de volgende criteria:
• groottegroep
20.000 – 30.000 inwoners
• sociale structuur
redelijk
• centrumfunctie
weinig
• voortgezet onderwijs
ja
• bodemfactor
1 (relatief goede bodem)
• aandeel woonkernen in oppervlakte land 0% - 25% (uitgestrekte gemeente)
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In deze benchmark is sprake van een groep gemeenten die zowel qua fysieke als sociale structuur redelijk goed
vergelijkbaar zijn. Dit veronderstelt min of meer dat deze gemeenten dezelfde kosten hebben voor gemeentelijke
basistaken en daarmee wellicht ongeveer evenveel OZB heffen voor aanvullende voorzieningen. Deze tabel geeft
echter slechts een zeer grove indicatie. De hoogte van de woonlasten zegt, zonder nader onderzoek, namelijk nog
niets over het voorzieningenniveau.
Gemeentenaam
Vergelijkingsgroep
Dalfsen
Oldebroek
Bernheze
Loon op Zand
Oisterwijk
Buurgemeenten
Waalwijk
Dongen
Heusden
Tilburg

Rangnr.
Provin Woonlasten Woonlasten Toeristen
Meercie
1 pers
meerpers belasting
persoons
euro
euro
euro
64
O
567
647
0,85
89
Fl
621
675
1,07
150
N-B
628
719
1,35
299
N-B
723
802
1,90
356
N-B
623
857
1,45

43
166
31
5

N-B
N-B
N-B
N-B

539
631
549
555

626
727
612
555

1,70
0,00
1,50
3,37

Honden
belasting

Paspoort

Identiteits
kaart

Rijbewijs

Uittreksel
BRP

Omg.verg
€ 10.000

Omg.verg
€ 45.000

Omg.verg
€ 140.000

euro
47,90
0,00
0,00
44,10
60,48

euro
64,40
64,40
64,40
64,40
64,40

euro
50,40
50,40
50,40
50,40
50,40

euro
38,20
38,00
38,45
38,90
38,80

euro
5,20
5,30
14,30
10,00
7,80

euro
413
523
315
297
303

euro
1.087
1.090
1.313
1.337
1.272

euro
3.719
2.885
3.973
3.284
3.093

44,40
76,56
59,40
103,18

64,40
64,40
64,40
64,40

50,40
50,40
50,40
50,40

38,95
38,95
35,20
38,95

10,75
11,20
8,75
18,30

448
220
368
317

1.453
885
1.098
1.427

2.305
2.700
3.127
4.438

Er kunnen aan de uitkomst van de benchmark naar onze mening geen harde conclusies worden verbonden. Wel is
zichtbaar waar Loon op Zand afwijkt in de vergelijking met de andere gemeenten.

Belastingcapaciteit
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lokale belastingdruk voor een inwoner van onze
gemeente, bij een gemiddelde woonsituatie.
Kengetal belastingcapaciteit
A
B
C
D
E
F
G

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde
Afvalstoffenheffing voor een gezin
Eventuele heffingskorting voor een gezin
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZwaarde (A+B+C-D)
Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in het
voorafgaande begrotingsjaar
Belastingscapaciteit (E/F) x 100%
Gemiddelde WOZ -waarde bedraagt voor

Rekening
2015
€ 322
€ 230
€ 228
-

Begroting
2016
€ 329
€ 242
€ 232

Rekening
2016
€ 327
€ 242
€ 232

€ 780

€ 803

€ 801

€ 704

€ 716

€ 722

111%

112%

111%

236.000

238.000

De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen kan worden gerelateerd aan de totale
woonlasten. De woonlasten worden bepaald aan de hand van de OZB, de rioolheffing en de afvalstoffenheffing
voor een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in Loon op Zand. De gemiddelde WOZ waarde bedroeg voor
2016 € 238.000. Het landelijk cijfer onder punt F is ontleend aan de "Atlas voor lokale lasten" van het Coelo. Met
de woonlast bezette Loon op Zand plaats 299 op de ranglijst van Nederlandse gemeenten.
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Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
Het weerstandsvermogen geeft antwoord op de vraag in hoeverre een gemeente in staat is om niet afgedekte
risico’s op te vangen met gereserveerde financiële middelen (weerstandscapaciteit). Voldoende
weerstandsvermogen zorgt ervoor dat de uitvoering van taken en het voorzieningenniveau bij financiële
tegenslagen gegarandeerd blijven. Voldoende weerstandsvermogen gaat over twee vragen:
1. Welke risico’s lopen we?
2. Wat is de beschikbare weerstandscapaciteit?
In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van de risico’s die we als gemeente lopen met een duiding van aard
en omvang van het risico.
Risico’s
Een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief gevolg voor de gemeente. Een
gemeente loopt tal van risico’s die we in meer of mindere mate kunnen inschatten en beheersen. Gemeentelijke
risico’s kunnen voortkomen uit de politiek, de aansprakelijkheid, de strategie, financiële samenwerking, het
bedrijfsproces en het milieu. Daarnaast zijn zaken als verbonden partijen, open einde regelingen en
grondexploitaties bekende onderwerpen waar de gemeente belangrijke risico’s loopt. Bronnen van
weerstandscapaciteit zijn de algemene reserve, vrij aanwendbare bestemmingsreserves, de onbenutte
belastingcapaciteit en de post onvoorziene uitgaven.
Risicoprofiel
Er zijn meer methoden om een gekwantificeerd risicoprofiel, zoals opgenomen in deze bijlage, op te stellen,
uiteenlopend van meer wetenschappelijke methoden tot meer praktische modellen. Voor alle methoden geldt dat
ze geen 100% garantie bieden op volledigheid. Het gaat er immers om risico’s zo goed mogelijk te benoemen waar
nog niet op één of andere manier in is voorzien. De eigenschap van een risico is echter dat men niet weet wat,
wanneer of hoe het zich aandient. Voor deze paragraaf kiezen we voor een pragmatische aanpak. Basis voor het
risicoprofiel is de inventarisatie van risico’s die tweemaal per jaar plaatsvindt (begroting en rekening). Deze hebben
we met deze methode gekwantificeerd en aangevuld met de risico’s die bekend zijn binnen projecten zoals
‘Bruisend Dorpshart’ en de MPG (Meerjarenprognose Projecten Grondbedrijf). Op deze manier is één profiel voor
de gehele gemeente bekend. Binnen het profiel voorzien we op basis van de volgende tabellen de risico’s van een
risicoscore (kans x impact; kolom “K’ en “I” in de tabel):
Kans
Gering (minder als 1 x per 4 jaar)
Gemiddeld (ongeveer 1 x per 4 jaar)
Hoog (minimaal 1 x per jaar)

Score
1
3
5

Financieel gevolg
Score
Gering (< 0,1% omzet = < € 52.000
1
Beperkt (> 0,1% omzet < 0,5 % omzet = tussen €
2
52.000 en € 260.000)
Groot (> 0,5 % omzet = > € 260.000)
3
Omzet: totaal baten programma’s Loon op Zand (begroting 2016: afgerond € 52 miljoen)
De risicoscore komt tot stand door de kans te vermenigvuldigen met de impact. Hoe hoger de score hoe groter het
risico. De uitkomst zetten we af tegen de volgende tabel:
Ranking
Scores >= 10
5 < Scores < 10
Scores < 5

Gevolg
Hoog risico. Als het een financieel risico betreft dient weerstandsvermogen aanwezig te zijn.
Beperkt risico. Als het een structureel financieel risico betreft wordt deze voor 25%
meegeteld voor het aanhouden van een weerstandsvermogen (spreiding over 4 jaar). Een
incidenteel risico wordt voor 50% meegenomen.
Gering risico. Voor zover het financiële gevolgen betreft worden die geacht binnen de
reguliere bedrijfsvoering gedragen te kunnen worden.

De risicoscore houdt ook rekening met het feit dat niet alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen. Wanneer
hiermee geen rekening wordt gehouden is de kans groot dat een behoorlijk deel van het vermogen onnodig
geblokkeerd wordt.
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Structureel of incidenteel
Van belang is nog onderscheid te maken tussen risico’s met structurele en incidentele effecten, in het profiel is dit
onderscheid ook aangebracht. Risico’s met structurele effecten hangen meestal samen met de bedrijfsvoering
zoals rente of hogere kosten vanwege een hoger aantal bijstandontvangers. Wanneer dit soort risico’s zich
voordoen dienen ook structurele maatregelen genomen te worden door ze mee te nemen in het financieel
meerjarig perspectief. Het kan zijn dat het perspectief hiervoor op korte termijn geen ruimte biedt en dat moet
worden omgebogen binnen de begroting. Om die reden wordt het risico voor 100% meegenomen wanneer het
hoog is en voor 25% wanneer het beperkt is om het eerste jaar eventueel te overbruggen met behulp van het
weerstandsvermogen. Wanneer zich een incidenteel risico voordoet dient deze in principe ineens ten laste van de
weerstandscapaciteit gebracht te worden.
Uit het profiel valt op te maken dat op verschillende manieren rekening wordt gehouden met de verschillende
risico’s. Wanneer met alle risico’s voor 100% rekening gehouden zou worden zou een gemeente een onevenredig
deel van haar reserves moeten blokkeren, het is immers niet reëel dat alle risico’s zich gelijktijdig voordoen.

Weerstandscapaciteit
Voor een oordeel over ons weerstandsvermogen is naast het risicoprofiel ook een inschatting van onze
weerstandscapaciteit nodig, ook hierbij wordt in principe onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele
middelen. Bronnen van weerstandscapaciteit zijn de algemene reserve, vrij aanwendbare bestemmingsreserves,
de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorziene uitgaven.

Structureel
Dit wordt met name gevormd door de onbenutte belastingcapaciteit (en dan met name OZB aangezien er al voor
100% dekking is gekozen voor afval en riool) en het bedrag voor onvoorzien. In het raadsakkoord is ten aanzien
van de OZB aansluiting gezocht bij de macronorm. Deze norm biedt, naast ruimte voor een inflatieverhoging,
beperkte ruimte voor verhoging van de tarieven (ongeveer 1,5% – 2%).
Artikel 12
Bij een eventuele “artikel 12-aanvraag” geldt ook een normtarief voor de OZB als één van de toelatingseisen. In dat
geval dient een gemeente minimaal 20% meer OZB te heffen dan het landelijk gemiddelde. Op basis van die norm
bedraagt de onbenutte belastingcapaciteit voor de gemeente Loon op Zand ongeveer € 1,5 miljoen.
Op basis van het gewenste beleid (macronorm) is er verder geen onbenutte belastingcapaciteit meer. Hiervan kan
pas weer sprake zijn wanneer besloten wordt om van de macronorm af te wijken. Om die reden is in onderstaand
overzicht alleen het bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van
€ 50.000 voor de structurele weerstandscapaciteit.
Incidenteel
De incidentele weerstandscapaciteit wordt bepaald door de som van alle reserves waaraan nog geen specifieke
bestemming is gegeven en eventuele bestemmingsreserves zonder concrete verplichting die daardoor herbestemd kunnen worden. Voor de berekening van de weerstandscapaciteit beperken we ons tot de algemene en
de weerstandreserve. De overige reserves hebben in principe allemaal een bestemming waarvan het niet wenselijk
is om deze opnieuw te bestemmen. De genoemde bedragen betreffen de standen per ultimo 2016 (balansdatum).

Structureel
Onbenutte belastingcapaciteit
onroerende zaakbelasting
Onvoorzien
subtotaal structureel

0
50.000
50.000

subtotaal incidenteel

6.669.190
2.424.936
9.094.126

Incidenteel
Weerstandsreserve
Algemene reserve

Totale weerstandscapaciteit

9.144.126
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Weerstandsratio
De confrontatie van risicoprofiel en weerstandscapaciteit is opgenomen in de volgende tabel.
Weerstandsvermogen

Beschikbaar

Structureel
Incidenteel
Totaal

A
C
E

50.000
9.094.126
9.144.126

Structureel (A/B)
Incidenteel (C/D)
Totaal (E/F)

Benodigd
B
D
F

1.186.250
2.875.250
4.061.500

0,04
3,16
2,25

Ratio

Waardering

> 2,0
1,5 - 2,0
1,0 - 1,5
0,8 - 1,0
0,6 - 0,8
< 0,6

uitstekend
ruim voldoende
voldoende
matig
onvoldoende
ruim onvoldoende

Ten opzichte van de jaarrekening 2015 is het risicoprofiel verbeterd. De vermindering van het risico komt onder
andere op rekening van de decentralisaties in het sociaal domein de uitvoering van de wet werk en bijstand.
Ondanks de lichte daling van het beschikbare weerstandsvermogen stijgt de ratio op het totaal van 1,50 einde
2015 naar 2,25 aan het eind van 2016.
Nieuwe kengetallen
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten met ingang van het jaar 2015 een basisset
van vijf financiële kengetallen op te nemen. Doel is in een oogopslag de gemeenteraad meer inzicht te bieden in de
financiële positie van de gemeente.

Financiële kengetallen
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio
Structurele exploitatieruimte
Grondexploitatie
Belastingscapaciteit

Bedragen x € 1.000
Rekening Begroting Rekening
2015
2016
2016
44%
66%
56%
37%
58%
48%
28%
26%
28%
0%
4%
5%
21%
29%
26%
109%
112%
111%

Zie tabellen en toelichting hieronder.

Rekening
2015
33.722
7.714
3.291
7.067
5.073
28
2.379
69.337
44%

Netto schuldquote
A
B
C
D
E
F
G
H

Vaste schulden
Netto vlottende schulden
Overlopende passiva
Financiële vaste activa
Uitzettingen
Liquide middelen
Overlopende activa
Totale baten excl. mutaties reserves
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x100%
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Bedragen x € 1.000
Begroting Rekening
2016
2016
33.190
37.500
7.217
6.137
2.000
3.633
7.263
7.317
2.000
6.451
500
198
500
2.586
48.774
54.499
66%
56%

De netto schuldquote geeft het niveau aan van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen
middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De financiële
vaste activa zijn exclusief alle verstrekte leningen (onderdeel D) aan verbonden partijen en woningcorporatie. De
rente en aflossing van de schulden voor de financiering van uitgeleende gelden drukken per saldo niet op onze
begroting.
Normaal ligt de netto schuldquote van een gemeente tussen 0% en 100%. Als de netto schuldquote tussen 100%
en 130% ligt, is de gemeenteschuld hoog (oranje). Hij moet niet verder stijgen. Als de netto schuldquote boven de
130% uitkomt, dan bevindt de gemeente in de gevarenzone (rood). Het bestuur moet er werk van maken om de
schuld te verlagen. (Bron: VNG -website).
De netto schuldquote is, ondanks de stijging ten opzichte van 2015, erg laag te noemen. Het cijfer 2015 is erg
beïnvloed door de activering van het Bruisend Dorpshart, daardoor zijn de baten in dat jaar ruim € 13 mln. hoger
dan normaal.
Bedragen x € 1.000
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
A
B
C
D
E
F
G
H

Vaste schulden
Netto vlottende schulden
Overlopende passiva
Financiële vaste activa
Uitzettingen
Liquide middelen
Overlopende activa
Totale baten excl. mutaties reserves
Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x100%

Rekening
2015
33.722
7.714
3.291
11.658
5.073
28
2.379
69.337
37%

Begroting
2016
33.190
7.217
2.000
11.263
2.000
500
500
48.774
58%

Rekening
2016
37.500
6.137
3.633
11.627
6.451
198
2.586
54.499
48%

De netto schuldquote geeft het niveau aan van de schuldenlast van de gemeente ten opzichte van de eigen
middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De
schuldenlast is nu inclusief alle verstrekte leningen (onderdeel D). Dit zijn de leningen verstrekt aan de
woningcorporatie en verbonden partijen. De rente en aflossing van deze schulden voor de financiering van
uitgeleende gelden drukken per saldo niet op onze begroting, maar geld uitlenen is natuurlijk ook weer niet geheel
zonder risico.
De netto schuldquote is, ondanks de stijging ten opzichte van 2015, erg laag te noemen. Het cijfer 2015 is sterk
beïnvloed door de activering van het Bruisend Dorpshart, daardoor zijn de baten in dat jaar ruim € 13 mln. hoger
dan normaal.
Bedragen x € 1.000
Rekening Begroting Rekening
2015
2016
2016
20.536
18.066
21.191
73.760
70.155
76.706
28%
26%
28%

Solvabiliteitsratio
A
B

Eigen vermogen
Balanstotaal
Solvabiliteit (A/B) x 100%

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin Loon op Zand in staat is op de lange termijn aan haar
financiële verplichtingen te voldoen.

Rekening
2015
1.717
12.515
69.337
21%

Kengetal grondexploitatie
A
B
C

Niet in exploitatie genomen bouwgronden
Bouwgronden in exploitatie
Totale baten excl. mutaties reserves
Kengetal grondexploitatie (A+B)/C x 100%

Bedragen x € 1.000
Begroting Rekening
2016
2016
1.500
2.215
12.560
11.866
48.774
54.499
29%
26%

De grondexploitatie heeft een grote invloed op de financiële positie van de gemeente. Dit kengetal geeft een
indicatie van het relatieve belang van de grondexploitatie voor Loon op Zand.
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Kengetal structurele exploitatieruimte
A
B
C
D
E

Totale structurele lasten
Totale structurele baten
Totale structurele toevoegingen aan de reserves
Totale structurele onttrekkingen aan de reserves
Totale baten
Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C))/(E)
x 100%

Bedragen x € 1.000
Rekening Begroting Rekening
2015
2016
2016
48.000
44.583
47.125
47.901
46.650
49.764
594
760
747
495
578
899
75.200
51.166
57.933
0%

4%

5%

Aan de hand van dit kengetal kan het structurele en reële evenwicht van de begroting beoordeeld worden. Een
percentage van 0% betekent een sluitende begroting, een positief percentage wil zeggen dat er begrotingsruimte
is. Voor het begrotingsjaar 2016 is er dus sprake van structurele begrotingsruimte en deze is in de rekening op het
zelfde niveau uitgekomen.

Betekenis van de kengetallen
Net als bij het weerstandsvermogen gelden ook voor deze kengetallen geen harde normen. Wel zijn er algemene
bandbreedtes waarmee een indruk kan worden verkregen over de waarde van het kengetal.

1a Netto schuldquote
1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
2 De solvabiliteitsratio
Scores gemeente Loon op Zand
Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De solvabiliteitsratio

Voldoende

Matig

Onvoldoende

0%-100%
0%-100%
>30%

100%-130%
100%-130%
20%-30%

> 130%
> 130%
<20%

56%
48%
26%

Schuld en solvabiliteit
De schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De
solvabiliteit geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen.
Onze schuldquote is ruim voldoende. De solvabiliteitsratio ligt onder de 30% en is daarmee als matig te duiden.
Met name de relatief geringe omvang van de algemene reserve is de oorzaak hiervan. Voor bedrijven is die ratio
overigens van groter belang dan voor gemeenten.
Kengetal grondexploitatie
Een norm bepalen voor het kengetal grondexploitatie is lastig. De boekwaarde van de gronden in bezit zegt
namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag en aanbod van woningbouw dan wel m2-bedrijventerrein.
Maatwerk is hiervoor van toepassing, dat wil onder andere zeggen: hoeveel woningen of m2-bedrijventerrein zijn
gepland, het type en op welke plek. Daarnaast is het van wezenlijk belang wat de te verwachten vraag zal zijn. Om
hierin meer inzicht te bieden wordt jaarlijks de Meerjarenprognose Projecten Grondebedrijf (MPG) opgesteld en
worden bij de jaarrekening tijdig voorzieningen gevormd voor te verwachten verliezen. De boekwaarde van de
gronden geeft wel weer of een gemeente veel middelen heeft geïnvesteerd in de grondexploitatie. Die middelen
dienen namelijk nog wel terugverdiend te worden.

Conclusie
De weerstandsratio, de schuldquote en de solvabiliteitsratio zijn (ruim) voldoende en de omvang van het
onderhandenwerk in de grondexploitatie zijn aan de lage kant. Hiermee kunnen we concluderen dat onze
financiële positie prima op orde is. Vooral in de incidentele sfeer kunnen we een behoorlijk stootje hebben.
Waar het gaat om de structurele ruimte voor investeringen in ons voorzieningenniveau dan wel het kunnen
opvangen van structurele tegenvallers is de beschikbare ruimte beperkt (zie ook het meerjarig begrotingssaldo van
deze begroting). Natuurlijk is het tarief niveau voor bijv. de OZB mede bepalend voor eventuele verruiming van
structurele dekking in de begroting.
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Staat van Reserves en Voorzieningen
Omschrijving

Saldo
31-12-2015

vermeerderingen

verminderingen

Saldo
31-12-2016

2.444.252
6.669.190
9.113.443

1.419.380
1.419.380

1.438.696
1.438.696

2.424.936
6.669.190
9.094.126

5.142.278
95.035
367.955
5.605.268

154.268
154.268

877.135
52.401
929.537

4.419.411
95.035
315.554
4.830.000

308.641
4.536
131.100
21.613
558
10.956
268.807
157.069
843.878
37.840
1.100.000

306.883
330.000
99.514
435.444
25.316
68.156
-

4.536
101.279
461.220
10.449
100.000

615.523
131.100
21.613
330.558
10.956
267.042
592.513
407.974
68.156
27.391
1.000.000

52.843
19.900
60.502
188.209
3.206.452

597
29.000
1.294.910

18.800
696.284

52.843
20.497
70.702
188.209
3.805.079

282.229
734.823
62.240
171.218
123.726
125.465
378.652
1.878.352

8.292
12.463
306.065
125.000
25.000
476.820

30.338
226.821
40.695
4.953
78.575
381.382

260.182
508.002
74.703
130.523
118.773
431.530
425.077
25.000
1.973.790

Subtotaal bestemmingsreserves

10.690.073

1.925.998

2.007.203

10.608.869

Totaal reserves

19.803.515

3.345.378

3.445.899

19.702.995

I. ALGEMENE RESERVES
1.
Algemene reserve
105. Geblokkeerde weerstandsreserve
Totaal algemene reserves
II. BESTEMMINGSRESERVES
a. DEKKINGSRESERVES
3. Reserve brutering
5. Reserve aandelen BNG
9. Reserve winstuitkering HNG
Subtotaal dek k ingsreserves
b. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
14. Reserve recreatie
17. Reserve kunstbeleid
27. Reserve huisvesting
28. Reserve decentraal arbeidsvoorwaardenbeleid
33. Reserve participatie
38. Reserve onderhoud woonwagencentrum
42. Reserve onderwijs algemeen
88 . Reserve WMO
114. Reserve aanpassing infrastructuur kern LoZ
135. Reserve bomen
136. Reserve monumentenbeleid
139. Reserve Exploitatie Het Klavier
Grondbedrijf:
67. Reserve stimulering volkshuisvestingsbeleid
68. Reserve investeringen grondbedrijf
69. Reserve bovenwijkse voorzieningen
70. Reserve voor planherziening
Subtotaal overige bestemmingsreserves
c. EGALISATIERESERVES
37. Egalisatiereserve onderhoud gebouwen
41. Egalisatiereserve automatisering
125. Egalisatiereserve hondenbelasting
128. Egalisatiereserve openbaar groen/plantsoenen
129. Egalisatiereserve openbare verlichting
130. Egalisatiereserve wegen
134. Egalisatiereserve rechtspositionele verplichtingen
142. Egalisatiereserve verkiezingen*
Subtotaal egalisatiereserves
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Vervolg:
Omschrijving

Saldo
31-12-2015

vermeerderingen

verminderingen

Saldo
31-12-2016

3.362.359
21.751
580.461
3.964.571

400.405
25.000
17.414
56.343
499.162

76.611
21.751
25.000
597.875
721.237

3.686.153
56.343
3.742.496

728.490
728.490

-

46.827
46.827

681.663
681.663

c. VOORZIENING VAN DERDEN VERKREGEN MIDDELEN
BESTEMMING GEBONDEN
131. Voorziening riolering
3.286.759
497.515
138. Voorziening Reiniging
517.465
Subtotaal voorziening van derden gebonden verk regen middelen bestemming
3.804.224
gebonden
497.515

40.000
439.388
479.388

3.744.274
78.077
3.822.351

III. VOORZIENINGEN-VERLIESVOORZIENINGEN
a. VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTING EN VERLIEZEN
63. Voorziening pensioenen wethouders
81. Voorziening alternatieve trajecten scholen
86. Voorziening verkiezingen*
98. Voorziening Bruisend Dorpshart
Voorziening faciliterrende plannen grondbedrijf
subtotaal voorziening voor verplichting en verliezen
b. VOORZIENINGEN TER EGALISEREN VAN KOSTEN
137. Voorziening groot onderhoud Wetering
141. Voorziening onderhoud De Werft
subtotaal voorziening ter egaliseren van k osten

Totaal voorzieningen:
Totaal reserves en voorzieningen:

8.497.285

996.677

1.247.451

8.246.510

28.300.800

4.342.056

4.693.350

27.949.505

* Voorziening Verkiezingen is omgezet in een Reserve Verkiezingen

Toelichting op bovenstaande:
Mutaties reserves incidenteel/
structureel
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4
Programma 5
Programma 6
Programma 7

Totaal
Waarvan
Totaal
Waarvan
onttrekking structureel toevoeging structureel
-41.067
0
33.292
0
-177.535
-60.506
945.958
0
-1.187.466
-672.793
306.065
0
-40.695
0
294.039
225.883
0
0
0
0
-3.600
-3.600
29.000
0
-1.995.536
-162.173
1.004.433
520.970
-3.445.899
-899.073
2.612.786
746.852

De structurele onttrekkingen hebben betrekking op dekking van kapitaallasten (bruteringsreserve).
De structurele storting betreft de storting in de reserve toerisme en recreatie.
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Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
In deze paragraaf geven we inzicht in de onderhoudstoestand en de kosten van onze belangrijkste groepen
kapitaalgoederen (wegen, riolering/water, openbare verlichting, groen, speelvoorzieningen en gebouwen).
Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. Een goed overzicht is daarom
van belang voor een juist inzicht in de financiële consequenties ervan. De lasten hiervan staan in programma 3.
Per groep kapitaalgoederen geven we aan waarop het onderhoud was gebaseerd. In het programma 3 staat hoe
de middelen hiervoor zijn besteed.
Beleid voor beheer kapitaalgoederen
De kaders voor het onderhoud van onze kapitaalgoederen zijn vastgelegd in het Integraal Beleid voor de Openbare
Ruimte (IBOR), het WRP (Water- en Riolering Plan) en het Verkeers- en vervoersplan. De beheerplannen voor
groen, wegen en openbare verlichting, en de actieplannen voor riolering, verkeer en wegen zijn een uitwerking van
die beleidskaders. Al deze plannen zijn de basis voor structureel onderhoud en planmatig onderhoud.
Voor het onderhoud hanteerden we in 2016 de volgende kadernota’s:
Nota
Datum vaststelling
Verkeersplan Loon op Zand

oktober 2009 (nieuw beleid in 2017)

Water- en Riolering Plan

nov 2010, verlengd tot en met 31-12-2016
nieuw WRP vastgesteld in januari 2017

Beleidsplan openbare verlichting
Integraal beleid openbare ruimte (IBOR)

maart 2009
februari 2014

Beheerplannen voor wegen, groen en
openbare verlichting (2014-2017)

februari 2014

Actieplan riolering

februari 2014 (nieuw in 2017)

Actieplan verkeer

februari 2014 (nieuw in 2017)

Integraal jaarprogramma openbare ruimte
2016 (IJOR)

december 2015

Speelnotitie en uitvoeringsprogramma

januari 2015

Actieplan wegen 2015-2018

mei 2015

Beheerplan gebouwen

2015

Integraal beheer
Het onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte pakken we integraal aan. De basis hiervan ligt in
het Integraal Beleid Openbare Ruimte (IBOR). Een uitwerking uit dit beleid is dat we werken met een
meerjarenuitvoeringsplan (MUP) en een integraal jaarprogramma openbare ruimte (IJOR). Hierin staan
beheerprojecten die de gemeente de komende jaren uitvoert. Het document is bedoeld om inzicht te geven in de
uit te voeren projecten en de planning daarvan. Daarmee is het noodzakelijke onderhoud gewaarborgd. Tevens is
het een instrument voor goede afstemming en samenwerking tussen de verschillende disciplines (wegen, groen,
riool en verkeer) en met andere afdelingen en instanties over het beheer.
Financiële middelen
In totaal geven we jaarlijks ruim € 6 miljoen uit aan het onderhoud van de kapitaalgoederen. De genoemde
beleidsnota’s zijn de basis hiervoor. De onvermijdelijke fluctuaties in de (jaarlijkse) financiële behoefte voor het
onderhoud van deze kapitaalgoederen vangen we zoveel mogelijk op met bestemmingsreserves. Voor riolering
verrekenen we de jaarlijkse fluctuaties tussen de kosten en de opbrengsten via de voorziening riolering.
Wegen
De gemeente Loon op Zand heeft een wegareaal van ruim 160 ha. Hiervan is 64% elementen verharding en 34%
asfalt. Het overige deel is betonverharding. Het structureel wegonderhoud is in 2016 uitgevoerd op basis van het
Beheerplan Wegen. Afgelopen jaar investeerden we in wegen om enerzijds een onderhoudsachterstand in te halen
en anderzijds de wegen op het vastgestelde kwaliteitsniveau te houden. Hiervoor is het ‘actieplan wegen’ voor de
periode 2015-2018 de leidraad. In totaal pakken we in die periode voor 2,3 miljoen aan gesloten- en open
verharding aan. In 2016 zijn op meerdere locaties grootschalige asfaltreparaties gedaan: Van Heeswijkstraat,
Marktstraat, Veldstraat, Roestelbergseweg en De Zandberg. Ook is er grootschalig elementverharding herstraat in
de Prinses Marijkestraat, Horst (scheuren in betonplaten), Crispijnstraat, Frans Halsstraat en Ecliptica (rondom de
serviceresidentie Molenwijck). We hebben alle wegmarkering op peil gebracht door op diversen plekken belijning
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aan te brengen. Daarnaast zijn een aantal wegbermen weer in ordentelijk staat gebracht. Tot slot zijn naar
aanleiding van een tweetal buurtschouwen diverse locaties met elementverharding aangepast naar aanleiding van
burgerwensen.
Financiële middelen
Om de fluctuaties in de onderhoudsbehoefte te vereffenen in de begroting, brachten we de benodigde middelen
voor het onderhoud aan wegen onder in een bestemmingsreserve. De storting voor 2016 bedroeg € 306.000. Het
eindsaldo van de egalisatiereserve bedroeg € 431.000. De looptijd van de reserve is gekoppeld aan de looptijd van
het meerjarenbeheerplan. Dit komt omdat enkele geplande projecten, waarvoor budgetten zijn gereserveerd, zijn
uitgesteld (Roestelbergseweg, Hoofdstraat en ‘Hei-akker). Voor een doelmatige en efficiënte aanpak houden we
rekening met andere ontwikkelingen en zijn werkzaamheden uitgesteld om kapitaalvernietiging te voorkomen.
Openbare Verlichting
De totale openbare verlichtingsinstallatie in onze gemeente omhelst ca. 5750 lichtmasten en vertegenwoordigt een
waarde van ongeveer € 5,1 miljoen. Deze wordt zodanig onderhouden dat ze aan de gestelde normen voldoet. Het
beheerplan Openbare Verlichting is hierbij leidend. Voor het onderhoud van de openbare verlichting zijn we een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de gemeente Dongen. Vervanging van verlichting is in 2016
gebeurd in projecten om zo veel mogelijk werk met werk te maken. Concreet is in 2016 voor verlichting verder
ingezet op een duurzamer lichtbestand. Hiervoor vormt onze gemeente oude lagedruk natrium en PLL-verlichting
om naar LED verlichting. LED-omvormingen zijn uitgevoerd in de Horst (nabij de oude Rabobank), de
Gasthuisstraat en de Heibloemstraat. Verder zijn er op de Burgemeester van Besouwlaan (nabij de Bosvaert) extra
lichtmasten geplaatst. Tot slot is onder andere de Europalaan geremplaceerd.
Financiële middelen
Ook voor openbare verlichting is een bestemmingsreserve gevormd om de fluctuaties in de jaarlijkse kosten op te
vangen. Dit jaar is een gering bedrag van € 5.000 onttrokken.
Groen
Onze gemeente heeft ruim 130 ha openbaar groen. Hiervan is bijna de helft gras en het overige deel beplanting.
Daarnaast beschikken we over ca. 13.500 bomen in openbaar gebied. Het groenonderhoud gebeurde in 2016 op
basis van het beheerplan groen en op de vastgestelde onderhoudsniveaus. Het groot onderhoud is veelal jaar
overstijgend, mede door de integrale werkwijze bij grote projecten. Bij het onderhoud aan bomen is in 2015 en
2016 een onderhoudsachterstand weggewerkt. Voor investeringen aan het bomenbestand is in het beheerplan
groen en de begroting geen rekening gehouden. In 2017 stellen we een nieuw groenstructuurplan dat als kader
dient voor toekomstige investeringen.
Financiële middelen
Om de fluctuaties in de behoefte te vereffenen in de begroting en om de jaar overstijgende werkzaamheden te
kunnen bekostigen is vanaf het begrotingsjaar 2015 gewerkt met een egalisatiereserve openbaar groen.
In 2016 is een bedrag van € 34.000 aan de reserve onttrokken. Dit komt vooral door de uitvoering van het
snoeiplan bomen 2015 in het jaar 2016.
Speelvoorzieningen
Speelvoorzieningen zijn onderdeel van het groenbeheer. Het budget in 2016 is afgestemd op het waarborgen van
de veiligheid en het in stand houden van de bestaande voorzieningen. De nota voor speelvoorzieningen is leidend
bij spreiding en aantal speelplaatsen. Eventuele vervanging gebeurt in samenspraak met ‘Samenwerkenaandewijk’
en bewoners.
Financiële middelen
Het beschikbare budget is afgestemd op het in stand houden van bestaande voorzieningen. Voor
speelvoorzieningen en terreinmeubilair is zo’n € 53.000 (excl. uren eigen dienst) beschikbaar. We zetten in op
grote, centrale speelplekken die vaak in het midden van de wijk liggen. Om die optimale spreiding te bereiken is in
2015 een uitvoeringsplan vastgesteld, dat ook in 2016 verder is uitgevoerd.
Riolering en water
Ons totale rioolstelsel voor afvoer en berging van vuil- en regenwater vertegenwoordigt een waarde van € 87
miljoen. Het betreft zo’n 130 km riool, 65 km drukriool, 23 gemalen en 3 berg bezink bassins. In het WRP staat hoe
we om moeten gaan met afvalwater, grond- en hemelwater. In 2016 voerden we de beheerprogramma’s van het
(verlengde) WRP uit. Het accent lag op reiniging en inspectie van het stelsel en op reparatie en relining. Het
onderhoudsbudget bleek afgelopen jaren te weinig om adequaat onderhoud uit te voeren. In 2016 was de
hemelwaterbeheersing een belangrijk aandachtspunt. Overlast na hevige regenbuien is geëvalueerd en de
knelpunten zijn in beeld gebracht. In 2015 is daarom fors geïnvesteerd in een hemelwaterberging in de
Gasthuisstraat. Daarnaast zijn plaatselijk kleinere maatregelen uitgevoerd om de bergingscapaciteit te verbeteren.
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In 2016 is een hemelwatervisie vastgesteld om klimaatadaptatie volop de aandacht te geven. In het nieuwe WRP
zijn de doelen van de hemelwatervisie verwerkt.
Financiële middelen
In het WRP staan de berekeningen van de jaaruitgaven en inkomsten voor de periode 2011 – 2015, met een
doorkijk naar 2027. De bedragen per onderhouds- of vervangingscategorie, die nodig zijn voor de uitvoering van
het plan zijn hierin opgenomen. Omdat het vigerende WRP is verlengd tot en met 2016 was dit voor dat jaar het
kader. In januari 2016 is het nieuwe WRP 2017-2021 door de gemeenteraad vastgesteld. De jaarlijkse fluctuaties
tussen de kosten en de opbrengsten verrekenen we via de voorziening riolering Voor 2016 is een bedrag van
€ 468.000 gestort in de voorziening riolering. Verder is het onderdeel riolering van de bruteringsreserve opgeheven
en eveneens in de voorziening gestort Dit was een bedrag van € 1.145.000. De stand van de voorziening riolering
per ultimo 2016 is € 4.860.000, deze voorziening wordt ingezet om toekomstige fluctuaties in het tarief op te
vangen. De komende jaren staan forse investeringsprojecten op stapel.
Gebouwen (exclusief Het Klavier)
Vanaf 2015 is gewerkt aan het actualiseren van de visie en het MJOP (Meer Jaren Onderhoudsplanning
Gebouwen). Om dit te realiseren zijn een aantal activiteiten uitgevoerd.
Het onderhoudsniveau was en blijft “sober en doelmatig” en vormt een van de uitgangspunten voor het MJOP.
Door een onafhankelijk bureau is, van alle gebouwen waar de gemeente verantwoordelijk voor is, de inventarisatie
geactualiseerd en de conditie bepaald aan de hand van NEN 2767. Scholen vormen hierbij een uitzondering omdat
daar vanuit landelijke wetgeving een aparte regeling voor geldt. De NEN 2767 is de standaard om de conditie
(onderhoudstoestand) van een gebouw te bepalen en waarbij deze conditie dient als uitgangspunt voor het
opstellen van het MJOP. Deze gegevens zijn opgenomen in het beheerpakket “O-Prognose” dat speciaal voor dit
doel is aangeschaft.
Aan de hand van deze gegevens en met behulp van O-Prognose is een nieuw MJOP gemaakt.
Nu dit is gerealiseerd is het minder noodzakelijk om op ad-hoc basis onderhoud aan de gebouwen uit te voeren.
Dit is mede afhankelijk van veranderende wetgeving.
Vanaf 2015 hebben we planmatig onderhoud uitgevoerd met als uitgangspunt het MJOP. Regelmatig wordt het
college geïnformeerd over de voortgang van de activiteiten.
Financiële middelen
Op basis van het nieuwe MJOP blijkt dat bij de keuze van een onderhoudsniveau “sober en doelmatig” voor de
komende 10 jaar ruim € 900.000 benodigd is. Dit gaat alleen om planmatig onderhoud.
Op dit moment bestaat voor het groot onderhoud de reserve “onderhoud gebouwen”.
De stand van de reserve onderhoud gebouwen bedraagt per 31 december 2016 € 260.182. Het jaarlijkse budget
voor planmatig onderhoud bedraagt € 70.000. Eventuele over- of onderschrijdingen worden verrekend met de
reserve. Om de 5 jaar wordt het MJOP aangepast d.m.v. van een inspectie, deze dient dan als basis voor de
actualisering van de onderhoudsbudgetten in meerjarig perspectief.
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Paragraaf 4 Financiering
De paragraaf financiering geeft jaarlijks inzicht in de ontwikkelingen rond de meerjaren financiering, het te voeren
beleid op dit gebied en in de risico’s die de gemeente daarbij loopt. Zoals voorgeschreven hebben we een
treasurystatuut waarvan de raad in 2015 de meest recente versie vaststelde.
In het treasurybeleid en –statuut staat aan welke partijen en onder welke condities de gemeente geld mag uitlenen
en bij welke partijen en onder welke condities beleggingen en financieringen kunnen plaatsvinden. De
uitgangspunten zijn gebaseerd op een risicomijdend treasurybeleid. De gemeente verricht geen ‘near banking’- of
‘banking’-activiteiten omdat dit niet tot de kernactiviteiten van de gemeente behoort.
Interne en externe ontwikkelingen
Vanaf 1 januari 2009 zijn enkele veranderingen doorgevoerd in de wet Fido2:
• Einde hypotheekverstrekking “eigen” personeel – Onze gemeente heeft één lopende hypotheek aan
“eigen” personeel. Er zijn al lange tijd geen nieuwe hypotheken meer verstrekt.
• De nieuwe renterisiconorm: deze is gedefinieerd als het bedrag ter grootte van een percentage van het
begrotingstotaal. Loon op Zand voldoet aan de norm.
• Informatie over de kasgeldlimiet opnemen in de begroting en het jaarverslag. Het regulier verzenden van
de kwartaalrapportages over de kasgeldlimiet aan de toezichthouder is vervallen.
• Zorgvuldig uitzetten van gelden bij financiële instellingen binnen het EMU-gebied3 met minimaal een Arating. Dit is al een voorwaarde in ons treasurystatuut.
• Bevoegdheid over het beheer van de administratieve organisatie van de financieringsfunctie bij het college.
Risicobeheer
In deze paragraaf wordt, via een aantal tabellen, inzicht gegeven in de risico’s met betrekking tot de vlottende
schuld (kasgeldlimiet) en de risico’s op de vaste schuld (renterisiconorm).
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is bedoeld om het renterisico op opgenomen kortlopende geldleningen tot een acceptabel
maximum te beperken. Kortlopende leningen zijn immers “goedkoper” dan langlopende leningen. Een risico hierbij
is echter dat het lagere rentepercentage ook voor een korte periode van toepassing is. Om te voorkomen dat
gemeenten met omvangrijke kortlopende leningen bij forse rentestijgingen in de problemen komen is er een
landelijke kasgeldlimiet vastgesteld.
Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)
Grondslag: omvang begroting per 01-01-2016
Omvang begroting per 1 januari 2016 (afgerond)
1. Toegestane kasgeldlimiet (8,5% begroting)
2. Omvang vlottende korte schuld (rekening-courant Gemeente)
3. Vlottende middelen (kortlopende vorderingen)
4. Totaal kasgeld (2) – (3)
5. Toegestaan kasgeldlimiet (1)
6. Overschrijding kasgeldlimiet (4-5)

Rekening 2016
50.000
4.250
6.137
6.840
-703
4.250
-4.953

We hebben in 2016 voor geen enkel kwartaal een overschrijding kasgeldlimiet.
Indien overschrijding negatief wordt weergegeven is er sprake van een onderschrijding van de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm
Eventuele renterisico’s op de langere termijn worden beheerst door de toepassing van de zogenaamde
renterisiconorm. In de kern komt deze erop neer dat niet op eenzelfde moment een omvangrijke herfinanciering
van langlopende leningen plaatsvindt tegen op dat moment bijvoorbeeld fors hogere rentepercentages.

2
3

Financiering decentrale overheden.
Economische en Monetaire Unie.
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Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)
2016
0
0
0
6.000
0
6.000
2.222
2.222
2.222

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g
1b. Renteherziening op vaste schuld u/g
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b)
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g)
3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g)
4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)
5. Betaalde aflossingen
6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)
7. Renterisico op vaste schuld (2 + 6 )
Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)

2016
50.000
20%
10.000

8. Begrotingstotaal per 1 januari (afgerond)
9. Het bij ministerie regeling vastgesteld percentage
10. Renterisiconorm
Toets Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)

2016
10.000
2.222
7.778

10. Renterisiconorm
7. Renterisico op vaste schuld
11. Ruimte(+)/Overschrijding(-)(10-7)
Loon op Zand voldoet aan de Renterisiconorm.

Langlopende leningen / uitgezette middelen
Dit onderdeel geeft inzicht in de ontwikkeling van de langlopende leningen en uitzettingen van de gemeente Loon
op Zand.
Mutaties in de leningenportefeuille opgenomen gelden o/g (bedragen x € 1.000)
Bedrag
Gemiddelde rente
Stand per 01-01-2016
33.722
4,01 %
Nieuwe leningen 2016
6.000
Reguliere aflossingen
2.222
Vervroegde aflossingen
0
Renteaanpassing (oud percentage)
Renteaanpassing (nieuw percentage)
37.500
Stand per 31-12-2016
Loon op Zand maakt gebruikt van langlopende leningen bij banken met minimaal een AA-rating.
Mutaties in de leningenportefeuille uitgezette gelden u/g (bedragen x € 1.000)
Bedrag in euro’s
Stand 01-01-2016
Nieuwe leningen
Reguliere aflossingen
Vervroegde aflossingen
Renteaanpassing (oud percentage)
Renteaanpassing (nieuw percentage)
Stand per 31-12-2016

4.592
0
282
0
4.310
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Verwachte
gemiddelde rente
2.6 %

Garanties op leningen aan derden
Naast de leningen die de gemeente zelf aangaat zijn er nog een aantal leningen “door verstrekt” aan derden of
staan we garant voor leningen die aan derden zijn verstrekt dor een bankinstelling.
In deze situatie is er geen sprake van bankieren. De leningen aan woningbouwverenigingen zijn aflopend van aard
en stammen nog uit de periode dat het gebruikelijk was dat gemeente voordelig leningen aantrokken bij
bijvoorbeeld de Bank Nederlandse Gemeenten en deze onder dezelfde condities verstrekte aan de betreffende
woningbouwvereniging.
Garanties worden, conform het treasurystatuut, alleen verstrekt uit hoofde van de publieke taak. Bijvoorbeeld een
garantstelling aan een bank ten behoeve van een vereniging voor de aanleg van een sportveld.
Garanties op verstrekte gelden (bedragen x € 1.000)
2016
Publieke taak
Leningen aan verenigingen, stichtingen en natuurlijke
personen
Leningen aan woningbouwverenigingen
Prudent beheer
Financiële instellingen (rating A en hoger)
Semi-overheidsinstellingen
Overige toegestane instellingen
Niet toegestane instellingen
Totaal

2.853
84.748
0
0
1.223
0
88.824

Over het algemeen zijn deze risico’s op verstrekte geldleningen beperkt omdat ofwel contragaranties zijn verstrekt
of een hypotheek als onderpand is afgegeven.
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Paragraaf 5 Bedrijfsvoering
Inleiding
Bedrijfsvoering richt zich op ondersteunende diensten. Bedrijfsvoering bestaat uit de vakgebieden Personeel en
Organisatie, Informatisering en automatisering, Juridische zaken, Financiën, Communicatie en Huisvesting.
Hierna gaan we bij onderdeel A in op de inhoudelijke aspecten. Onderdeel B gaat in op de financiële aspecten van
deze paragraaf. Er ligt daarbij een relatie met het beleidsproduct “saldo kostenplaatsen” uit programma 7.

A. Beleid
Bestuur / Personeel en organisatie
Gemeenteraad
Een gemeente van onze omvang heeft wettelijk 19 raadsleden. In Loon op Zand zijn deze leden verdeeld over vijf
verschillende partijen. De griffie ondersteunt de raad. Daarnaast functioneert een onafhankelijke
rekenkamercommissie die de raad bijstaat in haar controlerende functie. De burgemeester is voorzitter van de raad
en van het college. De burgemeester heeft daarnaast verschillende wettelijke taken op het gebied van openbare
orde en veiligheid.
College
Het college telt na de raadsverkiezingen van 2014, naast de burgemeester 3 wethouders. De gemeentesecretaris
ondersteunt het college.
Ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie voert de door raad en college besloten beleidspunten uit. Daarnaast is zij
verantwoordelijk voor de wettelijke taken die aan haar zijn opdragen vanuit medebewind. De basis voor het
functioneren van onze organisatie beschreven we in de notitie ‘Visie op de gemeentelijke organisatie’. In 2013
stelden we, mede op basis van de geactualiseerde visie van de gemeenteraad (o.a. terugtredende overheid) een
organisatie-ontwikkelplan vast dat we in 2013-2015 voor een groot deel uitvoerden. In 2015 actualiseerden we het
organisatie-ontwikkelplan. We hielden daarbij rekening met de input vanuit het coalitieakkoord.
In het coalitieakkoord beschreven we over onze organisatie:
“We zijn een lerende organisatie en we vergroten het verandervermogen van onze medewerkers” en “We
realiseren ons dat omvorming van de ambtelijke organisatie vraagt om leren en experimenteren. Dat moet zoveel
mogelijk binnen de huidige middelen plaatsvinden”.
Een omvorming in deze beleidsperiode vergt wel een juiste facilitering van de organisatie. Het
omvormen/aanpassen van de organisatie aan de externe omgeving is een continu proces.
In het coalitie akkoord namen we op dat, mocht het nodig zijn, we eventuele extra investeringen voor de
organisatie voor specifieke thema’s voorleggen aan de raad.
Via het organisatie-ontwikkelplan werkt het MT aan vier thema’s: verdere versterking van het strategisch
vermogen, versterking van samenwerking en partnerschap en aan de ontwikkeling van medewerkers. Vanaf 2015
voerden we een vierde thema toe, te weten ‘vitale democratie’. Hieronder vallen onder andere het leren en groeien
samen met inwoners (experimenten) en de activiteiten die in 2015 en 2016 gestart zijn onder de noemer
SamenLoont.
Met deze thema’s blijven we in de dynamische omgeving goed op koers, halen we het beste uit samenwerking met
anderen en faciliteren en stimuleren we 'leren en groeien' in onze organisatie.
Organisatiestructuur en formatieontwikkeling
Sinds 2008 is onze organisatie ingericht volgens het directiemodel. Bij het invullen van het begrip terugtredende
overheid kan het zinvol zijn om aanpassingen aan het model door te voeren. Als hier sprake van is, leidt dit niet tot
een grootscheepse reorganisatie maar slechts tot functionele aanpassingen. Ons organisatiemodel is immers geen
doel op zich maar een hulpmiddel. Wij zien aanpassen en veranderen van de organisatie op wat de omgeving van
ons vraagt als een constante. Om die reden zijn er in de afgelopen jaren slechts lichte aanpassingen binnen het
organisatiemodel doorgevoerd. De laatste aanpassing is van 2015 en had betrekking op de uitbreiding van het
Servicepunt vanwege de nieuwe taken en de omvorming als zelfstandige afdeling met vertegenwoordiging in het
MT. Mede als gevolg van de personele verschuivingen daarbij zijn de afdelingen Mens & Maatschappij en
Organisatie en Bestuur ondersteuning samengevoegd tot 1 afdeling. In 2016 voerden we geen aanpassingen in
het organisatiemodel door.
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Personele bezuinigingen:
De nog resterende taakstelling om vanaf 2017 € 160.000 te bezuinigingen is eind 2016 gerealiseerd.
De genomen maatregelen zijn verwerkt in de begroting 2017.
Flexibilisering personeelsbestand.
Om het personeelbestand te flexibiliseren werken we momenteel aan twee zaken:
• flexibele schil: experimenteren met taken (vb. grondzaken en projectontwikkeling) waarop we een beperkt
aantal vaste medewerkers in dienst hebben. Bij situaties waarin het werkaanbod op deze taken hoger is
werken we met flexibele externe inhuur;
• stimuleren inzet eigen personeel op verschillende taken: daar waar mogelijk stimuleren we het eigen
personeel om inzet te plegen op bijzondere of extra werkzaamheden. Hiermee dragen we bij aan de
ontwikkelingskansen van medewerkers en we houden noodzakelijke kennis in huis. Door deze wijze van
opereren proberen we de inhuur van personeel zoveel als mogelijk terug te dringen.
Personele kengetallen 2016.
Omschrijving

Rekening
2016

Rekening
2015

Rekening
2014

Rekening
2013

Rekening
2012

Formatieplaatsen
(fte)
Medewerkers
(aantal)
Mannen (%)
Vrouwen (%)
Ziekteverzuim (%)
Instroom (%)
Uitstroom (%)
Deeltijders (%)
Leeftijd (gemiddeld)
Aantal dienstjaren
(gemiddeld)
Maximum
Salarisschaal (%)
Budget opleidingen
(% loonsom)

143

137

128

128

128,3

146

143

146

149

154

40%
60%
5,4%
10%
5%
53%
48
10

43 %
57 %
4,4 %
8%
9%
52 %
49
11

43 %
57 %
6,7 %
4%
7%
53 %
48
11

40 %
60 %
7,5 %
3%
5%
57 %
48
10

40 %
60 %
6,0 %
3%
5%
57 %
47
9

77%

75 %

86 %

81 %

75 %

2,1%

0,97 %

2,26 %

1,90 %

1,50 %

Toelichting bij de formatie:
Het aantal formatieplaatsen nam na de bezuinigingen van 2010 toe. Grotendeels houdt deze toename verband met
de decentralisaties van de participatiewet, de jeugdzorg en de ouderenzorg. Ook is de formatie voor juridische
zaken en communicatie in 2016 uitgebreid vanwege toegenomen wetten en voorschriften en noodzakelijke
ondersteuning vanuit de drie decentralisaties. De uitbreidingen betaalden we uit extra gelden toegekend door de
raad in 2014 (€ 160.000). Daarnaast voegden we vanaf 2016 de exploitatiegelden vanuit de drie decentralisaties
toe aan de B2 staat.
Eind 2016 hadden we een personeelsbestand van 143 fte waarvan 28 fte vacatureruimte nog ingevuld moest
worden. In totaal bedroeg de loonsom in 2016 € 9.100.000.
Budget opleidingen:
In 2016 was het budget opleidingen hoger. Enerzijds door een structurele ophoging van € 40.000 zoals door de
raad in 2015 besloten. Eenmalig hebben we een bedrag overgeheveld van 2015 naar 2016. In 2016 is het budget
opleidingen bijna volledig besteed.
Kengetallen personeel en organisatie 2016 (personeelsmonitor).
Op de volgende pagina’s treft u de personele kengetallen aan zoals wij die aanleveren aan het A+O fonds. Op
basis van deze gegevens stelt het A+O fonds de jaarlijkse personeelsmonitor op. Hier zijn de cijfers van Loon op
Zand afgezet tegen de gemeenten van onze grootte en gemeenten algemeen.
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Inkoop
Al jaren werken we op het terrein van Inkoop samen in de regio Hart van Brabant. Daar waar mogelijk besteden we
gezamenlijk aan. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid en het inkoophandboek is in 2016 naar aanleiding van de
nieuwe wet- en regelgeving opnieuw vastgesteld.
Naast aandacht voor het financiële resultaat en het inkoopresultaat is er steeds meer aandacht voor de
“kwalitatieve” aspecten van de Inkoop:
• De gemeente nodigt daar waar mogelijk lokale leveranciers uit deel te nemen aan de aanbesteding;
• Er wordt rekening gehouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Waar mogelijk nemen we
eisen en wensen ten aanzien van duurzaamheid en Social Return op in de aanbesteding;
• Zoals in de nieuwe wet- en regelgeving is opgenomen, worden aanbestedingen in principe gegund op de
Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) zodat naast de prijs ook kwaliteit voldoende aandacht
krijgt. Waar alleen op prijs wordt gegund, dient in de aanbesteding te worden gemotiveerd waarom deze
keuze is gemaakt.
In 2016 zijn 19 aanbestedingen uitgevoerd welke hebben geleid tot 10 meervoudig onderhandse aanbestedingen,
4 enkelvoudig onderhandse aanbestedingen, 3 Europese aanbestedingen en 2 opdrachten voorbehouden aan
Baanbrekers
Social Return
In de eigen bedrijfsvoering en het inkoopbeleid van de gemeente krijgt Social Return nadrukkelijker de aandacht.
We stimuleren ook bedrijven en instellingen om de mogelijkheden voor Social Return, opleidingsmogelijkheden en
stageplekken uit te breiden voor mensen die nu langs de kant staan. Mensen die op dit moment geen betaalde
baan hebben, worden dringend uitgenodigd om op een andere wijze een bijdrage aan de samenleving te leveren.
Meer concreet geven we hier binnen de eigen organisatie invulling aan door:
• Het creëren van 1 of 2 banen via de “Baanafspraak” (onderdeel van de kadernota);
• Het creëren van jaarlijks 1 tot 2 werkervaringsplaatsen voor mensen met (overbrugbare) afstand tot de
arbeidsmarkt;
• Nauwere betrokkenheid van Baanbrekers bij de invulling van reguliere vacatures.

B. Financiën
Binnen programma 7 geven we bij het onderdeel “saldorekeningen” aan dat er sprake is van een nadeel op dat
onderdeel voor een bedrag van per saldo € 670.000. Op hoofdlijnen is daarop in dat programma een toelichting
gegeven. Hierna volgt een meer uitgebreide toelichting.
Personeelslasten
Besteding budgetten eigen personeel en inhuur derden voor normale bedrijfsvoering
In het volgende overzicht staan de personeelsbudgetten voor de normale bedrijfsvoering (= exclusief bestuur en
griffie). We hanteren dit overzicht voor een integrale afweging bij inhuur. Dat betekent dat we extra inhuur op de
ene afdeling compenseren door bijvoorbeeld vacatureruimte bij een andere afdeling. We huren dus in waar op dat
moment de nood het hoogst is. In de kolom ‘budget 2016’ staan de reguliere personeelsbudgetten (gebaseerd op
de bestaande formatie) en de centrale budgetten voor bijvoorbeeld overwerk en ziekte.
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(bedragen x € 1.000)

Budget
Onderdeel

Eigen
personeel 2016

2016

Directie en afdelingen
Uitzendkrachten
Centrale budgetten*
Boven formatief

9.030
593
105
-

7.309

Totaal

9.728

7.536

Inhuur derden

Saldo

2016

2016
1.578
593

143
49
- 171

2.171

21

56
171

* O.a. budget overwerk, besteding hiervan binnen afdeling.

Een bijzondere post in het overzicht is de post boven formatief. Dit betreft loonkosten van medewerkers die formeel
niet meer tot de formatie behoren maar op grond van de rechtspositie nog wel in dienst zijn van de gemeente Loon
op Zand. Het is de organisatie, met moeite, gelukt om deze kosten op te vangen binnen de reguliere vastgestelde
budgetten (behorend bij de formatie) door bijvoorbeeld minder in te huren bij het ontstaan van vacatures of ziekte.
Ten opzichte van 2015 zijn de kosten voor inhuur hoger geweest door een toename van de flexibele schil ten
behoeve van de opvang van vluchtelingen en knelpunten formatie.
Inhuur personeel voor projecten
Naast de inzet van extern personeel voor onze normale bedrijfsvoering zetten we extern personeel in voor
projecten. De kosten daarvoor bedroegen in 2016 ongeveer € 0,5 miljoen. Deze kosten worden binnen de
betreffende projecten gedekt.
Informatisering en automatisering
ICT vormt een steeds groter element van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. ICT is meer en meer
gemeengoed geworden, wat er toe leidt dat ICT geen voorschrijvende rol meer heeft, maar meer en meer
faciliterend is voor de dienstverlening en bedrijfsvoering. Het landelijke programma
‘Digitale Agenda 2020’ onderstreept, met nog meer aandacht voor dienstverlening, dit beeld. Daarnaast wordt de
(ICT) beveiliging en de aandacht voor privacy van steeds groter belang. De rol van het cluster I&A verandert
hiermee van een dicterende naar een volgende. De ontwikkelingen bij I&A en daarmee de kosten worden meer en
meer door en in overleg met dienstverlening en bedrijfsvoering bepaald.
Samen met de andere deelnemers in de Equalit samenwerking geven wij invulling aan deze veranderingen.
Kostenbeheersing en vergroting van efficiency geven wij vorm via vergaande samenwerking tussen de
deelnemers. De samenwerking kenmerkt zich onder andere door gezamenlijke invulling van specialistische
functies en het gezamenlijk uitvoeren van projecten.

Onderdeel
Kosten ICT (samenwerking Equalit, licenties
software, kapitaal lasten diverse applicaties).

Begroot 2016 Werkelijk 2016
Saldo 2016
€ 1,6 miljoen
€ 1,82 miljoen - € 0,22 miljoen

Dit nadeel wordt veroorzaakt door een toename van het aantal accounts als gevolg van de uitbreiding van taken in
het Sociaal Domein en een aantrekkende markt. Daarnaast is in 2016 het project Digitalisering verder
vormgegeven. Deze overschrijding wordt opgevangen binnen de egalisatiereserve Automatisering.
Huisvesting
Vanaf oktober 2015 is de gemeentelijke organisatie voor het grootste deel gevestigd in Het Klavier. Totdat de
voormalige Brandweerkazerne is opgeleverd (planning 1e kwartaal 2017) blijft een deel van het personeel gebruik
maken van Het Hoefijzer (deel van de benedenverdieping).De medewerkers van de buitendienst blijven actief op
en vanuit de milieustraat en de gemeentewerf.
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(bedragen x € 1.000)

Onderdeel
Huisvesting (energie, water, aankoop niet
duurzame goederen en diensten, specifieke
verbruiksgoederen, huren, verzekeringen, groot
onderhoud, schoonmaak, exploitatie,
afschrijving, e.d.)

Begroot 2016

Werkelijk 2016

Saldo 2016

588

806

- 218

In de begroting van 2016 is bij Het Klavier de reserve exploitatie Het Klavier nog niet verwerkt, in 2017 staat dit wel
in de primitieve begroting volgens het ingroeimodel. Een raadsinformatiebrief met betrekking tot de exploitatie van
Het Klavier is in voorbereiding en zal medio 2017 aan de raad worden toegezonden.
Overige kosten organisatie (facilitaire zaken)
Naast deze drie grotere kostenposten is er een aantal andere activiteiten en middelen die ten dienste staan van de
organisatie. De uitsplitsing treft u hierna aan.
(bedragen x € 1.000)

Onderdeel
Facilitaire zaken (kantinepersoneel, repro,
huishoudelijke zaken, postverzorging, inventaris,
tijdschriften en abonnementen, algemene
benodigdheden, contributies, e.d.)

Begroot 2016
252

Werkelijk 2016
295

Saldo 2016

- 45

Het nadeel van € 45.000 wordt veroorzaakt doordat op diverse onderdelen meer is uitgegeven dan geraamd.
Vanaf de openstelling van Het Klavier levert BBbv de diensten binnen het werkcafé. In overleg met de gemeente
heeft BBbv besloten om verder te gaan met het door het SMC geleverde kantinepersoneel. Dit bracht een extra
last met zich mee van € 32.000. De komst van de werkkostenregeling en onze intrek in Het Klavier maakte interne
bijeenkomsten en vergaderingen duurder. Wij zijn in veel gevallen genoodzaakt om reguliere horeca prijzen te
betalen daar waar we voorheen met eigen inkoop zaken regelden. Hierdoor waren de lasten in 2016 € 13.000
hoger.
Tractie
De kostenplaats tractie heeft betrekking op het materiaal dat in gebruik is voor de buitendienst.
(bedragen x € 1.000)

Onderdeel
Brandstof, onderhoud, belastingen, verzekeringen,
etc. per saldo

Begroot 2016
164

Werkelijk 2016
136

Saldo 2016
28

Het voordeel € 28.000 wordt veroorzaakt doordat op diverse onderdelen minder is uitgegeven dan geraamd. Het
verschil wordt voornamelijk verantwoord doordat de uitgaven voor brandstof en verzekeringen respectievelijk
€ 12.000 en € 8.500 lager zijn uitgevallen.
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Paragraaf 6 Verbonden partijen
Inleiding
Het begrip verbonden partij is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In artikel 1 lid b BBV
wordt het als volgt gedefinieerd: “Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie
onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.”
In november 2014 heeft de commissie BBV een notitie ‘Verbonden partijen” gepubliceerd. Deze publicatie is een
verdere uitwerking van de wet- en regelgeving op dit punt. Ten opzichte van de voor onze gemeente tot dusverre
gebruikelijke verantwoordingswijze is een aantal wijzigingen doorgevoerd.
De hoofdlijn voor deze jaarrekening:
Bij de toelichting op de programma’s wordt de toelichting gegeven bij de inbreng van verbonden partijen voor de
realisatie van gemeentelijke doelen. Vermeld worden o.a. informatie over ingenomen posities, uit te voeren
activiteiten en mogelijke risico’s opgenomen.

Visie verbonden partijen
Wat is ons beleid?
Deelname aan een verbonden partij wordt bepaald door doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering van
de taak. Op voorkomende beleidsterreinen stimuleren de hogere overheden de wordt samenwerking in een
verbonden partij ook sterk gestimuleerd door de hogere overheden. Als voorbeeld geldt de jeugdzorg dat na de
transitie feitelijk bestaat uit 3 onderdelen: de landelijke, de bovenlokale en de lokale zorg. Het rijksbeleid is er op
gericht om de bovenlokale zorg onder te brengen bij gemeenten of samenwerkingsverbanden met 100.000+
inwoners.
Wat is het belang voor de gemeenteraad?
Deze paragraaf is om twee redenen van belang voor de raad. Allereerst voeren de ‘verbonden partijen’ vaak beleid
uit dat we in principe zelf ook kunnen uitvoeren. We mandateren als het ware de ‘verbonden partijen’. We houden
de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. Voor
de raad blijft er dus nog steeds een kader stellende en controlerende taak over bij die programma’s. Daarnaast zijn
er de financiële risico’s die we met ‘verbonden partijen’ kunnen lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire
gevolgen. Het aangaan en onderhouden van contacten met ‘verbonden partijen’ is van belang om:
• af te wegen wat de meest doelmatige manier is om een taak uit te voeren;
• te bekijken welke manier de beste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd zoals we voor ogen hebben;
• te zorgen dat we voldoende inhoudelijk en financieel inzicht hebben en houden in het uitvoeren van een
taak.
Bestuur en toezicht
De meeste verbonden partijen van de gemeente zijn gemeenschappelijke regelingen, deze zijn gebaseerd op de
wet gemeenschappelijke regelingen. Als publiekrechtelijke lichamen zijn bepalingen van gemeentewet,
provinciewet of waterschapswet ook voor de gemeenschappelijke regelingen van toepassing. Via
vertegenwoordiging in dagelijks en/of algemeen bestuur is het toezicht geregeld. Voor de privaatrechtelijke
rechtspersonen (de vennootschappen) hebben we minder instrumenten in handen. Hier maken we gebruik van de
beschikbare wettelijke mogelijkheden als het stemrecht van de aandeelhouder en toezicht door raden van
commissarissen. Deze worden aangevuld en ondersteund met risicoanalyses.

Overzicht verbonden partijen
Verbonden partijen worden onderscheiden in 3 groepen:
• Gemeenschappelijke regelingen
• Stichtingen en verenigingen (komt in Loon op Zand niet voor)
• Coöperaties en vennootschappen
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Gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke regeling: Regio hart van Brabant (HvB)
(De stichting ‘Midpoint’ is als samenwerkingsorganisatie tussen ‘overheid, onderwijs en
ondernemingen’, gelieerd aan deze gemeenschappelijke regeling, maar een separaat rechtspersoon)
Vestigingsplaats
Tilburg
Doelstelling
Van belang is dat naast het versterken van de samenwerking, ook de ambities en
doelen van Loon op Zand worden gerealiseerd, zoals het waarborgen van het
woon- en leefklimaat voor bewoners en ondernemers. Alertheid op
compensatiemogelijkheden voor de geleverde en te leveren inzet blijft geboden
(balans in de 3 K’s; kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten).
In 2015 is het regionale deel van de jeugdzorg aan het takenpakket van de
gemeenschappelijke regeling toegevoegd. Ter zake ontvangen gelden van het
rijk worden door de deelnemende gemeenten doorbetaald aan de regio. Ondanks
de uitvoering door de regio blijft elke gemeente financieel verantwoordelijk voor
haar eigen deel. De jeugdzorg wordt inhoudelijk toegelicht bij programma 2.
Het laatste deel van de begroting van de gemeenschappelijke regeling heeft
betrekking op de economische opgaven van de regio. Dit wordt ingevuld vanuit
de portefeuille Economische Zaken, Recreatie & Toerisme. Het stimuleren van de
regionale economie gebeurt in nauwe samenhang met aandacht en
ontwikkelopgaven voor het sociale, ecologische, infrastructurele en
kenniskapitaal in de regio. Het zijn ook nadrukkelijk deze domeinen, die de
algemene publieke samenwerkingsopgaven opleveren.

Ontwikkelingen
Bestuurlijk belang
Financieel belang

Belang gemeente 1-1
Belang gemeente 31-12
Omvang EV GR 1-1
Omvang EV GR 31-12
Omvang VV GR 1-1
Omvang VV GR 31-12
Omvang resultaat 2016
Bijdrage gemeente 2016
Beleidsvoornemens
Risico’s

De gemeenten die deel uitmaken van Regio Hart van Brabant zijn Dongen, Gilze
en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en
Waalwijk.
2e jaar uitvoering gedecentraliseerde jeugdzorg o.b.v. integratie-uitkering bij
Algemene uitkering Gemeentefonds.
De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wijzen uit de colleges een
persoon- en een plaatsvervanger aan, als lid van het algemeen bestuur.
De deelnemende gemeenten dragen bij naar rato van het aantal inwoners in de
netto-kosten van het Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Bij de netto-kosten
zijn de bijdragen van bijv. co-financiers al in mindering gebracht.
Nihil
Nihil
€ 0,694 mln. (concept jaarrekening 2016)
€ 0,896mln.
€ 17,133 mln.
€ 31,565 mln.
€ 0,753 mln.
€ 2,76 mln. waarvan € 2,695 mln. voor jeugd
Definitieve verdeling van uitvoeringskosten regionaal en lokaal. Vooralsnog op
50/ 50%.
Er zijn budgettaire risico’s verbonden aan de uitvoering jeugdzorg, er bestaat
grote onzekerheid of de omvang van de door het rijk overgedragen budgetten
structureel voldoende zijn om de kosten te dekken.
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Gemeenschappelijke regeling voor de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant
(G.G.D.)
Vestigingsplaats
’s-Hertogenbosch
Doelstelling
Het leveren van een bijdrage aan de “Openbare Gezondheidszorg” voor inwoners
van de betrokken gemeenten.
Bestuurlijk belang

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wijzen uit de colleges een
persoon- en een plaatsvervanger aan, als lid van het algemeen bestuur.

Financieel belang

Belang gemeente 1-1
Belang gemeente 31-12
Omvang EV GR 1-1
Omvang EV GR 31-12
Omvang VV GR 1-1
Omvang VV GR 31-12
Omvang resultaat 2016
Bijdrage gemeente 2016

De deelnemende gemeenten betalen een jaarlijkse bijdrage aan de GGD. Een
deel bestaat uit een bedrag per inwoner voor de uitvoering van de wettelijke
verplichte taken en een vastgesteld tarief voor andere dan wettelijke taken
(maatwerkpakket).
Nihil
Nihil
€ 12,236 mln.
€ 11,087 mln. (incl. onbestemd resultaat)
€ 10,467 mln.,
€ 10,334 mln.
€ 0,402 mln.
€ 0,659 mln.

Beleidsvoornemens
Risico’s

Geen specifieke beleidsvoornemens vanuit de gemeente.
Geen risico’s te melden.

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
Vestigingsplaats
Doelstelling

Tilburg
De OMWB werkt voor overheden, bedrijven en inwoners aan een kwalitatief beter
leefbare en duurzame regio. De OMWB verstrekt omgevingsvergunningen voor
de deelactiviteit milieu en controleert of bedrijven zich aan de regels houden.
Daarnaast overleggen zij met bedrijven over milieuzorg. De omgevingsdienst is
een gemeenschappelijke ambtelijke dienst van 27 gemeenten in Midden- en
West-Brabant en de provincie.

Bestuurlijk belang

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wijzen uit de colleges een
persoon- en een plaatsvervanger aan, als lid van het algemeen bestuur.

Financieel belang
Belang gemeente 1-1
Belang gemeente 31-12
Omvang EV GR 1-1
Omvang EV GR 31-12
Omvang VV GR 1-1
Omvang VV GR 31-12
Omvang resultaat 2016
Bijdrage gemeente 2016

De deelnemende gemeenten nemen een basistakenpakket af. Hiernaast is het
mogelijk extra taken in te kopen.
Nihil
Nihil
€ -/- 2,886 mln.
€ 4,887 mln.
€ 14,494 mln.
€ 4,435 mln.
€ 4,023 mln.
€ 0,249 mln.

Beleidsvoornemens
Risico’s

Geen specifieke beleidsvoornemens vanuit de gemeente.
Geen risico’s te melden.
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Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bestaat uit de gemeenschappelijke
regelingen Regionale Brandweer Midden-Brabant en Geneeskundige Hulpverleningsdienst Midden-Brabant, de
Meldkamer en de gemeentelijke brandweerkorpsen.
Vestigingsplaats
Doelstelling

Breda
De gezamenlijke voorbereiding en uitvoering van een doelmatig georganiseerde
en gecoördineerde hulpverlening en brandbestrijding en het op professionele
wijze voorkomen en bestrijden van rampen en zware ongevallen.

Bestuurlijk belang

De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wijzen uit de colleges een
persoon- en een plaatsvervanger aan, als lid van het algemeen bestuur.

Financieel belang

Belang gemeente 1-1
Belang gemeente 31-12
Omvang EV GR 1-1
Omvang EV GR 31-12
Omvang VV GR 1-1
Omvang VV GR 31-12
Omvang resultaat 2016
Bijdrage gemeente 2016

De deelnemende gemeenten dragen, naar rato van het aantal inwoners, de
netto-kosten van Hart van Brabant en Midpoint Brabant. Op de netto-kosten zijn
de bijdragen van bijv. co-financiers al in mindering gebracht.
Nihil
Nihil
€ 21,346 mln.
€ 22,623 mln.
€ 38,510 mln.
€ 46,257 mln.
€ 2,790 mln. voordelig voor bestemming
€ 1,118 mln.

Beleidsvoornemens
Risico’s

Geen bijzonderheden
Geen bijzonderheden

Gemeenschappelijke regeling: Baanbrekers
Vestigingsplaats
Doelstelling

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Waalwijk
De uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en het voorzien in het
verkrijgen van een zelfstandige basisvoorziening voor zijn klanten. Verder worden
klanten geactiveerd tot maatschappelijke participatie. Baanbrekers zorgt
daarnaast voor een rechtmatige, klantgerichte en efficiënte uitvoering van de Wet
Werk en Bijstand (WWB) en aanverwante wetten en regelingen.
Andere deelnemende gemeenten zijn Waalwijk en Heusden.
De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wijzen uit de colleges een
persoon- en een plaatsvervanger aan, als lid van het dagelijks bestuur. Verder
wijzen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten uit de colleges en de
gemeenteraden een persoon- en een plaatsvervanger aan, als lid van het
algemeen bestuur.

Belang gemeente 1-1
Belang gemeente 31-12
Omvang EV GR 1-1
Omvang EV GR 31-12
Omvang VV GR 1-1
Omvang VV GR 31-12
Omvang resultaat 2016
Bijdrage gemeente 2016

De ontvangen Rijksuitkering in het kader van de WSW wordt één op één
doorbetaald. Daarnaast is sprake van uitkeringslasten in het kader van de WWB
en apparaatskosten. Voor de berekening van deze bijdrage worden de kosten
naar verhouding inwoners/cliënten over de gemeenten verdeeld.
Nihil
Nihil
-/- € 1,739 mln.
-/- € 1,140 mln.
€ 3,384 mln.
€ 3,275 mln.
-/- 3,420 mln. (tekort)
€ 1,591 mln. incl. bijdrage in het tekort 2016.

Beleidsvoornemens
Risico’s

Geen specifieke beleidsvoornemens.
Verslechtering economie met langdurige werkloosheid.
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Overige verbonden partijen: vennootschappen
Bank Nederlandse Gemeenten (B.N.G.)
Vestigingsplaats
Maatschappelijk belang

Den Haag
BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk
belang. De BNG draagt met de gespecialiseerde dienstverlening bij aan zo laag
mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee
is de bank essentieel voor de publieke taak.

Bestuurlijk belang

Onze gemeente heeft zeggenschap via het stemrecht op aandelen (één stem per
aandeel). De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente als aandeelhouder in
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Financieel belang

Er is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Loon op Zand bezit bijna 41.900
aandelen. Deze aandelenportefeuille vertegenwoordigt een nominale waarde van
€ 95.000. Daarnaast is een lening verstrekt van € 5.899.000.
€ 95.000 (41.886 stuks)
€ 95.000 (idem)
€ 4,163 mld. (volgens geconsolideerde jaarrekening 2016)
€ 4,486 mld. (idem)
€ 145,348 mld. (idem)
€ 149,514 mld. (idem)
€ 365 mln. (idem)
Naar rato van aandelenkapitaal

Belang gemeente 1-1
Belang gemeente 31-12
Omvang EV GR 1-1
Omvang EV GR 31-12
Omvang VV GR 1-1
Omvang VV GR 31-12
Omvang resultaat 2016
Aandeel gemeente 2016
Beleidsvoornemens
Risico’s

n.v.t.
Geen risico’s te melden. Creditrating bijv. Standard & Poor’s: AAA (heel goed.);
Aaaa (Moody’s; AA+ Fitch).

Brabant Water N.V.
Vestigingsplaats
Doelstelling

‘s-Hertogenbosch
Brabant Water voorziet ruim 2,4 miljoen inwoners van vrijwel heel Noord-Brabant
van drinkwater. Jaarlijks verzorgen de 34 waterproductiebedrijven de winning en
zuivering van circa 200 miljoen m3 water. Via een hoofdleidingnet van bijna
17.000 kilometer komt het drinkwater bij ruim 1.070.000 klanten thuis.

Maatschappelijk belang

Brabant Water levert een bijdrage aan het waarborgen van een goede
volksgezondheid, de zorg voor het milieu en aan de economische ontwikkeling in
het voorzieningsgebied.

Bestuurlijk belang

De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente als aandeelhouder in de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Financieel belang

Belang gemeente 1-1
Belang gemeente 31-12
Omvang EV 1-1
Omvang EV GR 31-12
Omvang VV GR 1-1
Omvang VV GR 31-12
Omvang resultaat 2016
Aandeel gemeente 2016

Er is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd en er wordt geen dividend uitgekeerd.
Loon op Zand heeft totaal ± 33.100 (1,19%) aandelen. Deze staan voor
€ 102.000 op de balans van onze gemeente.
€ 0,102 mln.
€ 0,102 mln.
€ 484 mln. (per 1-1-2015)
€ 524 mln. (per 31-12-2015)
€ 398,2 mln. (per 1-1-2015)
€ 379,9 mln. (per 31-12-2015)
€ 41 mln. (2015)
NVT

Beleidsvoornemens
Risico’s

Er zijn vanuit de gemeente geen beleidsvoornemens geformuleerd.
Geen risico’s te melden.
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Exploitatie De Werft en de Wetering B.V.
Vestigingsplaats
Doelstelling

Kaatsheuvel
Het beheren en exploiteren van de multifunctionele centra De Werft en De
Wetering

Maatschappelijk belang

De centra hebben een belangrijke maatschappelijke, sociale en sportieve functie
in de kernen Kaatsheuvel en Loon op Zand.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft 100% van de aandelen en is de volledige zeggenschap over
de besloten vennootschap.

Financieel belang

De gemeente is kapitaalverstrekker en draagt zorg voor de continuïteit van de
vennootschap. De vennootschap is medio 2016 opgericht.

Belang gemeente 1-1
Belang gemeente 31-12
Omvang EV GR 1-1
Omvang EV GR 31-12
Omvang VV GR 1-1
Omvang VV GR 31-12
Omvang resultaat 2016
Aandeel gemeente 2016

Nihil
€ 130.001 (aandelenkapitaal € 1,00; agio op aandeel € 130.000)
Nihil
-/- € 53.764
Nihil
€ 179.704
-/- € 183.765 (resultaat vóór belastingen)
Het resultaat is 100% voor rekening van de gemeente.

Beleidsvoornemens

De vennootschap is uitvoerder van gemeentelijk beleid. De raad heeft in 2016 het
besluit genomen om de huidige De Werft te vervangen door nieuwbouw.

Risico’s

Exploitatierisico’s. In 2015 is een voorziening gevormd bij de overname van het
gebouw van het SMC, voor dekking kosten die voorvloeien uit het
onderhoudsplan voor de periode van 10 jaar.
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Paragraaf 7 Grondbeleid
Inleiding
De paragraaf Grondbeleid geeft inzicht in het grondbeleid van de gemeente Loon op Zand in relatie tot de
doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de jaarrekening. Ten opzichte van de
programmabegroting zijn alle grondexploitaties geactualiseerd en waar nodig herzien.
Grondbeleid
Het beleid van de gemeente Loon op Zand op het gebied van grondzaken is vastgelegd in de Nota Grondbeleid
2010. Met het grondbeleid wordt nagestreefd de ruimtelijke opgave met betrekking tot de verschillende
beleidsprogramma’s te realiseren of te faciliteren. Daarnaast is in het grondbeleid vastgelegd hoe er op een
verstandige manier omgegaan dient te worden met de beschikbare financiële middelen. Naast de Nota
Grondbeleid zijn in tabel 1 ook de overige vigerende beleidsdocumenten weergegeven die betrekking hebben op
het grondbeleid van de gemeente.
Tabel 1: Overzicht grondbeleid gemeente Loon op Zand

beleid

omschrijving

vastgesteld

Nota Grondbeleid

Richtinggevend en kaderstellend bij
gebiedsontwikkeling met een faciliterend
grondbeleid als primaire beleidsrichting.

2010

Notitie Grondprijzen

Jaarlijkse vaststelling van grondprijzen.

2013

2017

Nota Kostenverhaal

Beleid met betrekking tot het kostenverhaal van
bovenplanse kosten en ruimtelijke
ontwikkelingen.

2016

n.t.b.

Beleid uitgifte reststroken Beleid met betrekking tot verkoop snippergroen
en handhaving
en handhaving gemeentelijke eigendommen.
gemeentelijke
eigendommen

2013

n.t.b.

Exploitatieverordening

2005

n.v.t.

Bevat de voorwaarden waaronder de gemeente
medewerking zal verlenen aan het in exploitatie
brengen van gronden. Alleen van toepassing op
overeenkomsten gesloten voor 1 juli 2008.

actualisatie/
herziening
2017

Per 31 december 2016 telde het grondbedrijf bijna 30 projecten. Deze projecten dragen bij aan de ruimtelijke
doelstellingen van de gemeente. De meeste projecten dragen daarnaast ook bij aan het beleid op het gebied van
wonen en/of economie. Een kleiner aantal projecten dragen bij aan maatschappelijke voorzieningen op het vlak
van onderwijs, sport, cultuur, recreatie en infrastructuur.
Ontwikkelingen
De koopwoningmarkt ontwikkelt zich sinds 2015 weer in een positieve richting. Er worden meer woningen verkocht
en de prijzen stijgen. Deze ontwikkelingen zijn ook merkbaar in de gemeente Loon op Zand. Het aantal verkopen
van nieuwbouwwoningen nemen toe (Molenwijck-Zuid, NieuweVaert, Driestapelenhof). Daarnaast nemen ook de
woningbouwinitiatieven in aantal toe. De vraag naar (nieuwbouw)woningen in de gemeente Loon op Zand is echter
niet onverzadigbaar. De prognoses van de provincie laten beperkte ruimte zien om de woningvoorraad tot en met
2025 uit te breiden (770 woningen). De nieuwe Woonvisie en een duidelijke prioritering van de projecten moet
zorgen dat er kwantitatief en kwalitatief aangesloten wordt op de vraag naar (nieuwbouw)woningen.
Voor bedrijventerreinen is er sprake van een licht aantrekkende markt. Dit heeft zich in 2016 nog niet vertaald in
een groeiend aantal gronduitgiften maar wel in een sterk groeiende belangstelling naar bedrijfskavels. De huidige
voorraad aan bouwrijpe bedrijfskavels is ruim voldoende om de vraag uit de markt de komende jaren te kunnen
bedienen.
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Resultaten
De grondexploitaties zijn begin 2017 geactualiseerd en waar nodig herzien. In tabel 2 worden de resultaten
samengevat. Onder tabel 2 volgt een beknopte toelichting op de cijfers. Ten opzichte van vorig jaar is een tweetal
projecten toegevoegd aan de ‘’bouwgronden in exploitatie’’. Dit betreft Herontwikkeling BS de Hil waar de raad op
14 december 2016 de grondexploitatie heeft vastgesteld. Daarnaast is het project De Zuidwand toegevoegd aan
de bouwgronden in exploitatie. Dit project maakt onderdeel van het overkoepelende project ‘’Bruisend Dorpshart’’.
Tabel 2: Bouwgronden in exploitatie 31-12-2016
nr.
project
1102
1145
1176
1185
1107
1517
1530

(bedragen x €1.000)

2e fase ''De Els''
Molenwijck fase 3 en 4
De Hooivork II
Westwaard (Sweensstraat West)
Bedrijvenpark Kaatsheuvel (Kets-West II 1e fase)
Herontwikkeling BS De Hil
De Zuidwand
Totaal

boekwaarde verwacht
eindjaar
verlies
31-12-2016 eindsaldo
voorziening
-1.175
-470
2022
-417
-294
279
2020
0
-950
-33
2020
-31
-3.604
126
2025
0
-6.759
-1.074
2024
-916
-285
22
2018
0
-162
11
2019
0
-13.230
-1.138
-1.364

De boekwaarden geven aan in welke mate er in projecten is geïnvesteerd. Het ‘’verwacht eindsaldo’’ betreft het
verwachte resultaat op eindwaarde in het jaar dat het project naar verwachting afgesloten kan worden. De
verliesvoorzieningen zijn getroffen op netto contante waarde. Bij gelijkblijvende uitgangspunten en resultaten in de
grondexploitaties dienen per jaar de verliesvoorzieningen op de projecten met 2% opgehoogd te worden om
uiteindelijk het verlies op eindwaarde te kunnen afdekken.
Naast de bouwgronden in exploitatie wordt faciliterend grondbeleid toegepast waarbij de gemeente de kosten
conform de Wet ruimtelijke ordening verhaald. Dit betekent dat er in financiële zin gestuurd wordt op een neutraal
eindsaldo. Voor de projecten waar (volledig) kostenverhaal niet mogelijk is worden verliesvoorzieningen getroffen.
In tabel 3 worden de faciliterende projecten weergegeven.
Tabel 3: Faciliterende projecten 31-12-2016
nr.
project

(bedragen x €1.000)

Faciliterend met overeenkomst:
1136 Amerikastraat Hoofdstraat
1154 Ruimte voor Ruimte
1512 Woningbouw nabij Horst 4
1183 Nieuwe Vaert
1188 Kloosterstraat 20-24
1198 Landgoed Binnenpolder
1500 Herontwikkeling Prins Bernhardplein
1501 Woningbouw Kasteelweide
1502 Herontwikkeling Gasthuisstraat 77
1508 Ontwikkeling Weteringstraat 16-17
1331 Woningbouw Driestapelenstoel
Faciliterend met overeenkomst (industrie):
1182 Ontw. Verblijfacc Blauwe Meer
1527 Experience island
1199 BT De Hoogt III
1516 Groepsaccommodatie Loonse Molenstraat
1518 Hoge Steenweg 58-64
1526 Herontwikkeling Peperstraat 21-25
1528 A-Hotel
Faciliterend zonder overeenkomst
1157 Chalet Fontaine / 't Rooi Dorp
1504 Herontwikkeling Vaart 40
Faciliterend zonder overeenkomst (industrie)
1189 Hoge Steenweg 85
Totaal
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overeenkomst

boekwaarde eindjaar
31-12-2016

verlies
voorziening

exploitatie
geen
exploitatie
exploitatie
exploitatie
exploitatie
exploitatie
exploitatie
exploitatie
exploitatie
exploitatie

-12
0
-10
145
-6
-47
52
0
0
0
-33

2018
onb.
2018
2018
onb.
onb.
2017
onb.
2016
onb.
2018

-16
0
0
0
0
-99
0
0
0
0
0

initiatief
initiatief
exploitatie
exploitatie
initiatief
initiatief
initiatief

-4
-11
-11
0
0
-9
-34

2017
onb.
2017
2016
onb.
onb.
2018

0
0
-11
0
0
0
0

geen
geen

-90
0

onb.
2016

-90
0

geen

-17
-88

onb.

-17
-234

Per project wordt aangegeven of er sprake is van een overeenkomst en welk type overeenkomst het betreft. De
projecten met eindjaar 2016 zijn per 31-12-2016 afgesloten. Voor een aantal projecten is het eindjaar onbekend.
Dit heeft een tweetal oorzaken. Projecten zonder overeenkomst en projecten met een initiatief overeenkomst
hebben nog geen concrete planning. Daarnaast liggen een aantal projecten stil waarbij de voortgang afhankelijk is
van de initiatiefnemer.
Ten opzichte van de jaarrekening 2015 zijn de verliesvoorzieningen toegenomen met ca. € 120.000. De projecten
Bedrijvenpark Kaatsheuvel (+ € 73.000), 2e fase De Els (+ € 56.000), het plan Chalet Fontaine / ’t Rooi Dorp
(+ € 70.000) en het plan ’t Onthaesten (+ € 11.000) verklaren het grootste deel van de toegenomen
verliesvoorzieningen. Daartegenover staat dat de verliesvoorziening met betrekking tot het project de Hooivork II is
afgenomen (- € 98.000).
De verliesvoorziening met betrekking tot Bedrijvenpark Kaatsheuvel is opgelopen door o.a. lagere opbrengsten
(kleiner oppervlak uitgeefbaar). Daarnaast heeft de grondexploitatie te maken met hogere kosten om het project te
kunnen afronden. Dit betreft extra kosten met betrekking tot het tijdelijk beheer van percelen, extra onderzoeken,
hogere kosten om het gebied definitief in te richten en hogere plankosten.
De verliesvoorziening met betrekking tot project ‘’2e fase De Els’’ is opgelopen vanwege vertraging.
De verliesvoorziening met betrekking tot het plan Chalet Fontaine / ’t Rooi Dorp is opgehoogd tot het niveau van de
boekwaarde. Het plan zal niet (op korte termijn) ontwikkeld gaan worden. Het is daarom niet reëel ervan uit te gaan
dat de ‘’historische’’ plankosten verhaald kunnen worden.
Met betrekking tot het plan ’t Onthaesten dienen extra plankosten gemaakt te worden. Deze kosten kunnen niet in
rekening gebracht worden bij de initiatiefnemer.
De verliesvoorziening met betrekking tot het project Hooivork II kon omlaag vanwege het feit dat er geen kosten
met betrekking tot planschade meer verwacht worden. Daarnaast is de bijdrage aan de reserve bovenwijkse
voorzieningen niet meer meegenomen als kostenpost. Volgens richtlijnen van het BBV is het niet meer toegestaan
dit soort bijdragen mee te nemen in de bepaling van de verliesvoorziening.
In het MPG 2016 wordt de bijdrage aan de reserve bovenwijkse voorzieningen wel meegenomen omdat het een in
het verleden vastgelegde verplichting is dat onderdeel moet blijven van het project. Het verwachte eindresultaat
komt hiermee niet op - € 33.000 uit maar op ca. - € 84.000.
Naast grondexploitaties en faciliterende projecten heeft de gemeente nog andere gronden in haar bezit die op
verschillende wijzen kunnen worden ingezet ten behoeve van het grondbeleid, zogenaamde strategische gronden
en ruilgronden. Deze gronden kunnen op termijn ingezet worden voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Tabel 4: Strategische gronden en ruilgronden 31-12-2016
nr.
naam

(bedragen x €1.000)

oppervlakte

boekwaarde
31-12-2016

Verspreide bouwkavels
Kets West II 2e fase
Brandweerkazerne Loon op Zand
Klooster Erasstraat
Herontwikkeling De Werft
Ontwikkeling Brandweerkazerne A. Pieckplein

930
40.120
1.043
1.650
11.450
857

-40
-233
-97
-15
-1.772
-59

Verspreide percelen
Totaal

32.910
88.960

-867
-3.083

Materiële vaste activa
1301
1143
1178
1171
1524/1525
1531
Voorraad ruilgronden
1302

Ongeregistreerd grondgebruik
Het project ongeregistreerd grondgebruik dat gekoppeld is aan het beleid uitgifte reststroken en handhaving
gemeentelijke eigendommen loopt op zijn einde. In 2017 kan het project afgerond worden. Bij de formele afsluiting
zal bepaald worden wanneer het beleid uitgifte en reststroken en handhaving gemeentelijke eigendommen te
actualiseren.
Winstnemingen
Winsten conform de richtlijnen van het BBV worden genomen op basis van het voorzichtigheidsbeginsel. Dit leidt
ertoe dat realisatie van winst moet worden uitgesteld tot daarover voldoende zekerheid bestaat. Nieuwe richtlijnen
vanuit de BBV verplichten gemeenten sinds dit jaar om onder voorwaarden tussentijds winst te nemen. Op het
project Molenwijck-Zuid fase 3 en 4 heeft over het jaar 2016 een tussentijdse winstneming plaatsgevonden van
afgerond € 143.000,=. Er volgt via de resultaatbestemming boekjaar 2016 een voorstel tot bestemmen.
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Risico’s en weerstandsvermogen
In tabel 5 zijn de risicobedragen opgenomen die niet zijn meegenomen in de resultaten/waardering van de
projecten. Deze risico’s moeten opgevangen worden door het weerstandsvermogen van de gemeente. In
paragraaf 2 ‘’Weerstandsvermogen en risicobeheersing’’ van deze jaarrekening wordt in beeld gebracht in welke
mate de risicobedragen uit tabel 5 opgevangen kunnen worden. Omdat de grootste risico’s in de ‘’bouwgronden in
exploitatie’’ zitten zijn deze per project weergegeven in tabel 5. De omvang van de risico’s ten opzichte van vorig
jaar is met circa € 127.000,= gestegen.
Tabel 5: Risico's grondexploitatie 31-12-2016
nr.
naam
1102
1145
1176
1185
1107
1517
1530
divers
divers

(bedragen x €1.000)

bedrag

2e fase ''De Els''
Molenwijck fase 3 en 4
De Hooivork II
Westwaard (Sweensstraat West)
Bedrijvenpark Kaatsheuvel (Kets-West II 1e fase)
Herontwikkeling BS De Hil
De Zuidwand
Faciliterende projecten
Strategische gronden en ruilgronden
Totaal

87

-338
0
-315
-1.100
-467
-5
-9
-64
-45
-2.343

Deel 2
De jaarrekening
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Het overzicht van baten en lasten en de toelichting
Recapitulatie per programma

Programma / Reserves
1

Programma uitgebreid
1. RELATIE - GEMEENTE

Lasten / Baten
Lasten
Baten

Totaal 1. RELATIE - GEMEENTE
2. WELZIJN. ZORG EN ONDERWIJS

Lasten
Baten

Totaal 2. WELZIJN. ZORG EN ONDERWIJS
3. WOON EN LEEFKLIMAAT

Lasten
Baten

Totaal 3. WOON EN LEEFKLIMAAT
4. ECONOMIE, LEISURE EN MOBILITE

Lasten
Baten

Totaal 4. ECONOMIE, LEISURE EN MOBILITE
5. GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING

Lasten
Baten

Totaal 5. GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
6. GROTE GEMEENTELIJKE PROJECTEN

Lasten
Baten

Totaal 6. GROTE GEMEENTELIJKE PROJECTEN
7. FINANCIEN EN ALG. DEKKINGSM.

Lasten
Baten

Totaal 7. FINANCIEN EN ALG. DEKKINGSM.
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
2
VENNOOTSCHAPSBELASTING
Totaal VENNOOTSCHAPSBELASTING
Vennootschapsbelasting
3
1. RELATIE - GEMEENTE

Lasten

Lasten
Baten

Totaal 1. RELATIE - GEMEENTE
2. WELZIJN. ZORG EN ONDERWIJS

Lasten
Baten

Totaal 2. WELZIJN. ZORG EN ONDERWIJS
3. WOON EN LEEFKLIMAAT

Lasten
Baten

Totaal 3. WOON EN LEEFKLIMAAT
4. ECONOMIE, LEISURE EN MOBILITE

Lasten
Baten

Totaal 4. ECONOMIE, LEISURE EN MOBILITE
6. GROTE GEMEENTELIJKE PROJECTEN

Lasten
Baten

Totaal 6. GROTE GEMEENTELIJKE PROJECTEN
7. FINANCIEN EN ALG. DEKKINGSM.

Lasten
Baten

Totaal 7. FINANCIEN EN ALG. DEKKINGSM.
Mutaties reserves
Gerealiseerde resultaat

89

Primitieve Begroting na
begroting
wijziging
2016
2016
2.796.898
2.866.898
-136.824
-136.824
2.660.074
2.730.074
25.961.971
26.467.402
-4.242.897
-4.264.648
21.719.074
22.202.754
13.856.874
15.175.858
-5.637.021
-6.264.274
8.219.853
8.911.584
2.062.715
2.352.013
-767.994
-767.994
1.294.721
1.584.019
1.709.990
1.709.990
-346.000
-371.000
1.363.990
1.338.990
466.585
466.585
-262.233
-262.233
204.352
204.352
1.854.048
2.645.394
-36.919.894
-37.769.847
-35.065.846
-35.124.453
396.218
1.847.320
0
0
0
0
0
0
8.292
33.292
0
-30.000
8.292
3.292
356.921
945.958
-122.214
-270.355
234.707
675.603
0
-155.708
-801.338
-1.458.861
-801.338
-1.614.569
180.000
180.000
0
-271.800
180.000
-91.800
0
0
-5.066
-5.066
-5.066
-5.066
391.899
862.899
-404.712
-1.677.679
-12.813
-814.780
-396.218
-1.847.320
0
0

Werkelijk
2016
3.117.353
-45.302
3.072.051
24.794.779
-4.350.595
20.444.183
14.591.622
-6.605.224
7.986.398
1.784.728
-644.004
1.140.724
1.798.984
-476.332
1.322.653
3.698.422
-3.604.881
93.542
3.419.253
-38.134.010
-34.714.757
-655.207
0
0
0
33.292
-41.067
-7.775
945.958
-177.535
768.423
306.065
-1.187.466
-881.401
294.039
-40.695
253.344
29.000
-3.600
25.400
1.004.433
-1.995.536
-991.103
-833.112
-1.488.319

Som van
Saldo
-250.455
-91.522
-341.977
1.672.623
85.947
1.758.571
584.236
340.950
925.187
567.285
-123.990
443.295
-88.994
105.332
16.337
-3.231.837
3.342.648
110.810
-773.859
364.163
-409.696
2.502.527
0
0
0
0
11.067
11.067
0
-92.820
-92.820
-461.773
-271.395
-733.168
-114.039
-231.105
-345.144
-29.000
-1.466
-30.466
-141.534
317.857
176.323
-1.014.208
1.488.319

Toelichting voordelig saldo
Voor een toelichting per programma wordt verwezen naar de programmaverantwoording (deel A van het
jaarverslag) per programma, bij de onderdelen “Wat heeft het gekost” en “Toelichting directe baten en lasten”.
De hoofdlijn van het voordelig saldo is:
Bedragen x € 1.000

Omschrijving
Extra storting pensioenvoorziening wethouders
Kosten bestuursondersteuning (deels verschoven naar 2017)
Sociaal domein
Verkeersmaatregelen
Toerisme en recreatie
Leges burgerzaken
GREX: verliesvoorziening, tussentijdse winstneming en overige
kosten
Algemene Uitkering
Bedrijfsvoering (na dekking uit reserve automatisering)
Bijdrage algemene reserve begrotingstekort
Bespaarde rente
Overige posten
Gerealiseerd resultaat van baten en lasten incl. mutaties
reserves

Bedrag (in euro’s)
-/- 360
78
1.666
50
48
32
94
362
65
-/-474
-/- 86
14
1.488

Incidentele versus structurele afwijkingen
Uit de analyse van het resultaat blijkt dat de afwijkingen, die bij de programma’s nader zijn toegelicht, uitgezonderd
het sociaal domein, een incidenteel karakter hebben.
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Budgetoverheveling 2016 naar 2017
Het voordelig resultaat is onder andere tot stand gekomen doordat werkzaamheden van 2016 naar 2017 moesten
worden doorgeschoven. In de vergadering van april 2017 heeft de raad de volgende overhevelingen goedgekeurd.

Onderwerp
Afronding reorganisatie
buitendienst € 28.000.

Motivatie
De reorganisatie van de buitendienst. In 2015/ 2016 is een
ontwikkeling in gang gezet om onze buitendienst om te vormen
naar serviceteams en daarmee naar het gezicht van onze
gemeentelijke organisatie naar de inwoners. In de
oorspronkelijke planning is nog uitgegaan van een afronding in
2016, dat is niet gelukt. Budgetten voor workshops, bijscholing,
ondersteuning bij aanbestedingstrajecten zijn niet geheel tot
besteding gekomen. Voorgesteld wordt om € 28.000 over te
hevelen.

2.

Verkeersmaatregelen Linten
Loon op Zand € 15.600.

Aansluitend aan het project Linten Loon op Zand worden de
werkzaamheden van (deel)project Venloonstraat/Ecliptica
uitgevoerd. Het project Linten Loon op Zand wordt in het eerste
halfjaar 2017 afgesloten. De werkzaamheden gericht op de
verhoging van de verkeersveiligheid, door plaatsing van o.a.
verkeersremmers en verkeersborden, is doorgeschoven naar
2017. Voorgesteld wordt om ook het budget ad € 15.600
hiervoor over te hevelen naar 2017.

3.

Bewegwijzering binnen
gemeentegrenzen € 19.700.

Voor de bewegwijzering binnen de gemeentegrenzen is een
budget van € 19.700 niet tot besteding gekomen. Voorgesteld
wordt om het budget over te hevelen naar 2017 om de verdere
uitvoering van werkzaamheden in 2017 te bekostigen.

4.

Externe ondersteuning
invoering vennootschapselasting € 20.000

In de begroting 2016, in het dekkingsplan van dat jaar, is voor
ondersteuning door externe deskundigen bij de invoering van de
vennootschapsbelasting voor gemeenten, door uw raad een
budget van € 20.000 beschikbaar gesteld. Het budget is nog niet
besteed, nu bestaat bij de afronding van het jaar 2016
(jaarrekening en fiscale jaarrekening) toch behoefte aan die
ondersteuning. Voorgesteld wordt om het budget hiervoor over
te hevelen naar 2017.

1.
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Analyse begrotingsrechtmatigheid
Programma
1.Relatie burgers gemeente

Constatering
Overschrijding lastenbudget
€ 250.455. Veroorzaakt door extra
storting in voorziening pensioenen
wethouders.

2.Welzijn, zorg en
onderwijs
3.Woon- en
leefomgeving

Onderschrijding programmabegroting.

4.Economie, Leisure
en mobiliteit
5.Gemeentelijke
dienstverlening

6.Grote gemeentelijke
projecten

7.Financiën en
algemene
dekkingsmiddelen.

Onderschrijding lastenbudget met
€ 584.236 door kapitaallasten wegen
en niet uitvoering overheveling
bruteringsreserve naar
egalisatievoorziening riool.
Onderschrijding lastenbudget
€ 389.413, vooral door uitstel
parkeervoorziening Roestelberg
Overschrijding lastenbudget € 88.994.
Door verkiezingen/referendum
€ 17.725 dekking op programma 7 via
algemene uitkering. Hogere afdracht
rijk voor documenten burgerzaken
€ 62.753, gedekt door hogere leges.
Onderschrijding totaal budget met
€ 110.810. Programma 6 betreft baten
en lasten grondbedrijf. Onderschrijding
komt door extra dekking
verliesvoorzieningen en tussentijdse
winstneming.
Overschrijding lastenbudget met
€ 773.859. Veroorzaakt door:
Tegenvallers uit naheffing BTW €
398.604.(Hier staat een meevaller
onder de baten tegenover van
€ 440.721.). Vorming van voorziening
dubieuze debiteuren (conform nota
reserves en voorzieningen) met
storting van € 386.172. Noodopvang
vluchtelingen € 68.014.
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Oordeel
Niet akkoord. Raad wordt
geïnformeerd door jaarrekening.
Aanpassing aan actuariële
berekening, deze berekening komt
pas in het nieuwe jaar. Technisch
gezien niet om te zetten in
begrotingswijziging.
Deze begrotingsonrechtmatigheid
valt binnen de tolerantiegrenzen
van de accountant.
Akkoord. Geen opmerking.
Akkoord.

Akkoord. Geen opmerking.

Akkoord. Kostenoverschrijdingen
die geheel of grotendeels worden
gecompenseerd door direct
gerelateerde opbrengsten,
bijvoorbeeld via subsidies of
kostendekkende omzet.
Akkoord. Kostenoverschrijdingen
die geheel of grotendeels worden
gecompenseerd door direct
gerelateerde opbrengsten,
bijvoorbeeld via subsidies of
kostendekkende omzet.
Akkoord. Door vorming
voorziening dubieuze debiteuren,
hier is de Raad over geïnformeerd
via de nota reserves en
voorzieningen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Omschrijving
Algemene uitkeringen incl. sociaal deelfonds

Begroting na
wijziging

Primitieve begroting

Werkelijk 2016

Saldo 2016

-28.710.155

-27.922.655

-29.072.158

362.003

-28.710.155

-27.922.655

-29.072.158

362.003

-1.297.151
0
-696.900
-4.191.500
-930.000
-121.000
-20.000
-106.000
-256.999
-7.619.550

-1.234.698
0
-696.900
-4.191.500
-930.000
-121.000
-20.000
-106.000
-256.999
-7.557.097

-609.902
-150
-705.912
-4.227.645
-975.883
-120.939
-25.024
-107.372
-262.813
-7.035.641

-687.249
150
9.012
36.145
45.883
-61
5.024
1.372
5.814
-583.909

Bespaarde rente
Financieringsfunctie: bespaarde rente

-802.760
-802.760

-802.760
-802.760

-893.178
-893.178

90.418
90.418

Overige financiële middelen
Nutsbedrijven
Verkoop en kosten uitvoering snippergroen
Diverse baten/dekkingsmiddelen/lasten
Overige algemene dekkingsmiddelen

-81.293
-402.264
0
-25.000
-508.557

-81.293
-402.264
0
-25.000
-508.557

-82.291
-382.264
-48.305
-9.000
-521.860

998
-20.000
48.305
-16.000
13.303

-491.824
-491.824

-491.824
-491.824

-810.156
-810.156

318.332
318.332

-38.132.846

-37.282.893

-38.332.993

200.147

Algemene uitkering gemeentefonds
Saldo kostenplaatsen
Uitvoering Wet WOZ
Baten onroerend-zaakbelastingen - gebruikers
Baten onroerend-zaakbelastingen - eigenaren
Baten toeristenbelasting
Baten hondenbelasting
Lasten heffing & invordering gem. belastingen
Baten Reclamebelasting
Vermakelijkhedenretributie
Lokale belastingen en heffingen

Compensabele BTW
Compensabele BTW
Totaal algemene dekkingsmiddelen

Aanwending onvoorzien
Op grond van artikel 28, lid b van het BBV dient in de jaarrekening een overzicht te worden opgenomen van de
aanwending van het bedrag voor onvoorzien. De gemeente Loon op Zand heeft het bedrag voor onvoorzien in zijn
geheel geraamd (dus niet per programma). In de primitieve begroting 2016 was een bedrag voor onvoorzien van
€ 50.000 opgenomen. Het bedrag is als volgt ingezet in 2016.
BWN

Omschrijving
0 Begroting 2016 -2019
13 Bijdrage adv. Zuid West 380 Kv
Saldo post onvoorzien per 31-12-2016

Totaal
€ 50.000
-€ 4.500
€ 45.500
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Vennootschapsbelasting (Vpb)
Met ingang van 2016 is de vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven ingevoerd. Gemeentelijke activiteiten
die aan bepaalde voorwaarden voldoen worden dan aangemerkt als voor de vennootschapsbelasting belaste
activiteiten. Op veel aspecten van dit beleidsveld moet nog door nadere afspraken met de belastingdienst, de VNG
en provincies en door individuele afspraken van onze eigen gemeente met de belastingdienst, de mogelijke
belastingplicht verder worden uitgewerkt. We hebben een eerste scan over 2016 uitgevoerd, met ondersteuning
van een externe adviseur. Uit de inventarisatie kwam naar voren dat de Gemeente enkel met de grondexploitaties
vennootschapsbelastingplichtig is. We hebben de VPB-druk laten berekenen met de gemiddelde
kostprijsbenadering en met de voortschrijdende kostprijsbenadering. Op basis van deze berekeningen zou de te
betalen vennootschapsbelasting nihil bedragen. Het fiscaal verlies op basis van de gemiddelde kostprijsbenadering
bedraagt € 136.411. Het fiscaal verlies op basis van de voortschrijdende kostprijsbenadering bedraagt € 88.026.
Omdat 2016 het eerste belastingjaar is voor de vennootschapsbelasting voor de gemeente is er nog geen sprake
van een voorwaarts verrekenbaar verlies over het verleden. Het verlies van het onderhavige jaar kan worden
voortgewenteld naar toekomstige jaren.
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Wet normering topinkomens (WNT)
Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) inwerking getreden als opvolger van de
WOPT. Op basis van deze wet moeten in de jaarstukken de inkomens van de zogenaamde topfunctionarissen
worden gepubliceerd, ongeacht de hoogte hiervan.
De topfunctionarissen binnen de gemeente Loon op Zand zijn de griffier en de gemeente secretaris (algemeen
directeur):
• Bezoldiging gemeentesecretaris:
€ 102.425,92
• Bezoldiging griffier:
€ 57.438,54
• Bezoldiging griffier:
€ 24.507,08
Wet Normering Top Inkomens
Gegevens 2016

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?
Individueel WNT-maximum
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloning betaalbaar op termijn
Subtotaal
Minus Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging
Verplichte motivering ingeval van overschrijding
Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling 2015
Omvang dienstverband (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoeding
Voorziening t.b.v. beloning betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

P.A.M. van Bavel

A.F.J. Franken

M. van Minnen

Gemeentesecretaris
01-01-2016 t/m 31-12-2016
1,0 FTE
nee
ja
€ 179.000,00
€ 90.055,12
€ 0,00
€ 12.370,80
€ 102.425,92
€ 0,00
€ 102.425,92
n.v.t.

Griffier
01-01-2016 t/m 31-08-2016
1,0 FTE
nee
ja
€ 119.333,33
€ 50.991,84
€ 0,00
€ 6.446,70
€ 57.438,54
€ 0,00
€ 57.438,54
n.v.t.

Griffier
01-09-2016 t/m 31-12-2016
1,0 FTE
nee
ja
€ 59.666,67
€ 21.237,88
€ 0,00
€ 3.269,20
€ 24.507,08
€ 0,00
€ 24.507,08
n.v.t.

01-01-2015 t/m 31-12-2015 01-01-2015 t/m 31-12-2015
1,0 FTE
1,0 FTE
€ 86.812,68
€ 68.434,75
€ 132,73
€ 0,00
€ 12.497,16
€ 9.805,74
€ 99.442,57
€ 78.240,49

Naast deze topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen geweest waarvan het inkomen boven de
bezoldigingsnorm ligt.
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Balans per 31 december 2016
(bedragen x € 1.000)
Ultimo
2015

ACTIVA

Ultimo
2016

Vaste activa
Immateriële vaste activa
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling van een bepaald actief

41
41

Materiële vaste activa
- Investeringen met een economisch nut:
- overige investeringen met een economisch nut
- Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van
de kosten een heffing kan worden geheven

2
2

40.349

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

43.110

24.764

26.479

9.881
5.704

10.955
5.677

11.658

Financiële vaste activa
- Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen
- Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
- deelnemingen
- Overige langlopende leningen u/g
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of
langer

11.627

197

197

4.591
5.899
52

4.310
5.899
233

919

988

Totaal vaste activa

52.048

54.739

14.231

12.733

Vlottende activa
Voorraden
- Grond- en hulpstoffen:
- niet in exploitatie genomen bouwgronden
- faciliterend
-/- voorziening verlieslatende complexen
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
-/- voorziening verlieslatende complexen
-Ruilgronden

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
- Vorderingen op openbare lichamen

1.228
635
-146

0

13.841
-1.326

13.230
-1.364
867

0

5.073

- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd
korter dan één jaar
- Overige vorderingen

6.451

4.045

3.182

1
1.026

2.714
555

28

Liquide middelen
- Kassaldi
- Banksaldi

1
27

198
1
197

2.379

Overlopende activa
- Nog te ontvangen bedragen
- Van overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen
voorschotbedragen op specifieke uitkeringen
- Overige vooruitbetaalde bedragen
- Overige overlopende activa

2.586

2.074

1.912

162

450

142

117
107

Totaal vlottende activa

21.712

21.968

Totaal generaal
Niet uit de balans blijkende rechten

73.760

76.706

Vennootschapsbelasting verrekenbaar verlies (gemiddelde kostprijsbenadering)
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136

(bedragen x € 1.000)
Ultimo
2015

PASSIVA

Ultimo
2016

Vaste passiva
20.536

21.191

Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserves
- Dekkingsreserves
- Overige bestemmingsreserves
- Egalisatiereserves
- Gerealiseerde resultaat: nog te bestemmen resultaat

9.113

9.094

5.606
3.206
1.878
733

4.830
3.805
1.974
1.488

Voorzieningen
- Voor verplichtingen en verliezen
- Ter egalisering van kosten
- Van derden verkregen middelen waarvan bestemming gebonden is

3.965
728
3.804

8.497

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
- Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

8.246
3.742
682
3.822

33.722
33.722

Totaal vaste passiva

37.500
37.500

62.755

66.937

7.714

6.137

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één
jaar
- Kasgeldleningen
- Banksaldi
- Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen
- Overige schulden

4.000
441
246
3.027

4.000
0
313
1.824

3.291

Overlopende passiva
- Nog te betalen bedragen
- Van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen nog te
besteden specifieke uitkeringen
- Overige vooruitontvangen bedragen
- Overige overlopende passiva

3.633

2.860

3.003

360

413

71

218
0

Totaal vlottende passiva

11.004

9.770

Totaal generaal
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Personeel
Gewaarborgde geldleningen rechtspersonen
Garantstellingen rechtspersonen
Garantstellingen natuurlijke personen

73.760

76.706

437
1.267
85.030
3.364

229
1.223
84.748
2.853
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling per 31 december 2016
Inleiding
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording
Provincies en Gemeenten (BBV) daarvoor geeft.
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarden.
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden
slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden
voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening
bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar
wordt gesteld.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van
het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter
toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals
ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en
dergelijke. Door de invoering van het IKB (Individueel Keuze Budget) in 2017 is eenmalig de vakantietoeslag over
juni tot en met december 2016, als verplichting in de balans opgenomen.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening
getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de
meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld
reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.
Balans
Vaste activa
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de
afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Geactiveerde kosten voor onderzoek
en ontwikkeling, agio en disagio worden lineair in maximaal 5 jaar afgeschreven. De afschrijving van de
geactiveerde kosten voor onderzoek en ontwikkeling vangt aan bij ingebruikneming van de betrokken investering.
Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.
Materiële vaste activa met economisch nut
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Investeringen die grotendeels of meer worden gedaan voor riolering worden op de balans opgenomen in een
aparte categorie onder de investeringen met economisch nut: “investeringen met economisch nut waarvoor ter
bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.”
Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen
wordt op het saldo afgeschreven.
Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven over de verwachte
gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut
(buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de
waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet
langer noodzakelijk blijken.
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De materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het BBV, worden lineair
afgeschreven in:
1. 40 jaar: nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen;
2. 60 jaar: rioleringen; leidingen drukriool;
60 jaar: rioleringen; drukriolering bouwkundig;
15 jaar; rioleringen; drukriolering mechanisch/elektrisch;
60 jaar; rioleringen; gemalen;
3. 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen;
4. 15 jaar: technische installaties in bedrijfsgebouwen; kantoormeubilair;
5. 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen; telefooninstallaties; schoolmeubilair; aanleg tijdelijke
terreinwerken; nieuwbouw tijdelijke woonruimten en bedrijfsgebouwen; groot onderhoud woonruimten en
bedrijfsgebouwen;
6. 5 jaar: zware transportmiddelen; aanhangwagens; schuiten; personenauto’s; lichte motorvoertuigen;
automatiseringsapparatuur;
7. niet: gronden en terreinen.
Hierboven zijn de meest voorkomende activiteiten genoemd, in uitzonderlijke gevallen kan hiervan afgeweken
worden.
Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 5.000 worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en
terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd.
Operational leasing wordt niet als actief in de balans verwerkt. Wel wordt de omvang van de langjarige
verplichtingen die uit hoofde van leasing, huur en anderszins zijn aangegaan in de toelichting onder “niet uit de
balans blijkende rechten en verplichtingen” vermeld.
Financial lease wordt wel verwerkt door opname van het actief op de balans onder gelijktijdige passivering van de
nog verschuldigde leasetermijnen. Deze schulden worden als vaste passiva beschouwd.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Overeenkomstig de verordening 212 Gemeentewet artikel 10 worden infrastructurele werken in de openbare
ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken onder aftrek van bijdragen van derden geactiveerd en
afgeschreven in 25 jaar. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk
beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking
mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden
moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien.
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale
waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (“kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen” in de zin van
het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen
onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.
De obligatieportefeuille is gewaardeerd tegen de verwachte aflossingswaarde. Het verschil met de destijds
betaalde verkrijgingsprijs is als transitorische (rente)post in de balans opgenomen. Dit verschil wordt in het
resultaat opgenomen in de (gemiddeld) resterende looptijd tot aflossing/uitloting.
Bijdragen aan activa van derden zijn gewaardeerd tegen het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met
afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de
derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.
Van een “deelneming” is krachtens artikel 1e BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van
een NV of BV.
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Vlottende activa
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs (artikel 63 BBV). Wanneer echter de
marktwaarde lager is dan de verkrijgingsprijs- of vervaardigingsprijs, wordt een verliesvoorziening getroffen voor
het volledige verschil tussen de boekwaarde en de lagere marktwaarde of wordt afgewaardeerd naar deze lagere
marktwaarde (artikel 65, lid 2 BBV/S-U 3 notitie grondexploitatie februari 2012).
De gronden binnen het BBV zijn m.i.v. het boekjaar 2016 gewijzigd (Bron: Notitie Grondexploitaties 2016, maart
2016).
Bouwgrond in exploitatie
De bouwgronden in exploitatie worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel lagere
marktwaarde.
Aan de verkrijgings- en vervaardigingsprijs kan ook de rente over het tijdvak van vervaardiging van het actief
worden toegerekend.
Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten
zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen.
Niet in exploitatie genomen gronden
De niet in exploitatie genomen gronden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel
lagere marktwaarde.
Aan de verkrijgings- en vervaardigingsprijs kan ook de rente over het tijdvak van vervaardiging van het actief
worden toegerekend.
De NIEGG zijn met ingang van 1 januari 2016 afgeschaft.
Faciliterend grondbeleid
Dit betreft bestede kosten (onder andere ambtelijke uren en nog door te belasten kosten) voor projecten waarbij
het kostenverhaal op grond van een overeenkomst is geborgd.
Faciliterend grondbeleid is met ingang van 1 januari 2016 verwerkt onder de overlopende activa/passiva en
opgesplitst in faciliterend zonder overeenkomst zijnde nog te verhalen kosten en faciliterend met overeenkomst
zijnde nog te verrekenen kosten.
Ruilgronden
De ruilgronden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel lagere marktwaarde.
Aan de verkrijgings- en vervaardigingsprijs kan ook de rente over het tijdvak van vervaardiging van het actief
worden toegerekend.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De waardering van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar vindt plaats tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs dan wel tegen nominale waarde.
Liquide middelen en overlopende activa
De liquide middelen en de overlopende activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Voor de post nog te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel wordt het
verloop per uitkering in de jaarrekening in een overzicht weergegeven.
Vaste passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat zoals dat volgt uit het overzicht van
baten en lasten. In de balans worden de reserves gesplitst opgenomen in de volgende onderdelen:
- algemene reserve;
- bestemmingsreserves, onderscheiden in:
a. dekkingsreserves;
b. overige bestemmingsreserves;
c. egalisatiereserves
- gerealiseerd resultaat.
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Conform artikel 43 lid 2 BBV bestaan de bestemmingsreserves uit de reserves waaraan de gemeenteraad een
bepaalde bestemming heeft gegeven. De algemene reserve bestaat uit de componenten van het eigen vermogen
waaraan de gemeenteraad géén bepaalde bestemming heeft gegeven.
Voor het dekken van afschrijvingslasten van activa met een economisch nut is een bestemmingsreserve
(bruteringsreserve) gevormd. Omdat het actief bruto dient te worden geactiveerd, kunnen de reserves niet op het
actief in aftrek worden gebracht. De afbouw van de bruteringsreserve vindt plaats in de bestemmingssfeer.
Egalisatiereserves. In 2015 is de nota reserves en voorzieningen door de Raad vastgesteld welke inmiddels in
2017 nogmaals geactualiseerd is. Als gevolg van deze nota zijn egalisatiereserves ingesteld met als doel
fluctuaties in baten en lasten op een aantal beleidsterreinen op te vangen.
Het eigen vermogen kent geen eigenstandige waardering. Het eigen vermogen vormt de resultante van alle
overige in de balans opgenomen posten, die wel een eigenstandige waardering kennen.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare
verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter tegen de contante waarde van de (al
opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen
op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke
kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de
paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader
uiteengezet.
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
De waardering van vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer geschiedt tegen nominale
waarde. Gedane aflossingen worden hierop in mindering gebracht.
Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De waardering van netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar geschiedt tegen
nominale waarde.
Overlopende passiva
De waardering van overlopende passiva geschiedt tegen nominale waarde.
Voor de van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen wordt in de toelichting een
overzicht per uitkering opgenomen.
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Aan de passiefzijde van de balans wordt buiten de balanstelling het bedrag opgenomen waartoe aan natuurlijke
personen en rechtspersonen borgstellingen of garantiestellingen zijn verstrekt en de verlofverplichting voor
personeel. In de toelichting op de balans wordt een specificatie opgenomen dan wel een nadere toelichting
gegeven.
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Toelichting op de balans
ACTIVA
Vaste Activa
Immateriële vaste activa
(bedragen * € 1.000)

Immateriële vaste activa

31-12-2015

Bestemmingsplan de Wereld van de Efteling
Praktisch handboek water en riolering

31-12-2016

25
16
41

68
2
(bedragen * € 1.000)

Immateriële vaste activa

Boekwaarde
1-1-2016
25
16
41

Bestemmingsplan Wereld van de Efteling
Praktisch handboek water en riolering

Investeringen

Afschrijvingen

Bijdrage derden

15
15

8
8

46
46

Boekwaarde
31-12-2016
68
2

Materiële vaste activa
(bedragen * € 1.000)

Materiële vaste activa

31-12-2015

Investeringen met een economisch nut
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

31-12-2016

24.764
9.881
5.704
40.349

26.479
10.955
5.677
43.110

Voor een deel van de investeringen in materiële vaste activa is voor de (toekomstige) kapitaallasten een bedrag in
de bruteringsreserve gestort.
Investeringen met economisch nut
Hieronder wordt het verloop van de materiële vaste activa met een economisch nut weergegeven.
(bedragen * € 1.000)

Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Machines, apparaten en installaties
Vervoermiddelen
Overige materiële vaste activa

Boekwaarde
BBV Herrubricering
31-12-2015 balanspost per 1-1-2016
326
2.117
58
16.417
4.208
221
3.533
24.764
2.117

Desinvestering

Investering

Afschrijvingen

-

101
209
65
393
768

3
537
238
50
303
1.131

Bijdragen van
derden
3
35
38

Afwaardering
-

Boekwaarde
31-12-2016
2.541
55
16.088
4.035
171
3.588
26.479

De investeringen op bedrijfsgebouwen hebben betrekking op Het Klavier en Sporthal de Werft.
De investeringen op overige materiële vaste activa hebben betrekking op Het Klavier en de aanschaf van
ondergrondse containers.
Gronden en terreinen
De gronden binnen het BBV zijn m.i.v. het boekjaar 2016 gewijzigd (Bron: Notitie Grondexploitaties 2016, maart
2016). Hieronder een toelichting op het saldo herrubricering balanspost (via grondbedrijf naar balans MVA)
per 1-1-2016, zijnde € 2.117.000.
(bedragen * € 1.000)

Materiële vaste activa in 2016 (via grondbedrijf naar balans MVA)
4 Verspreide bouw kavels
28 Herontw ikkeling Brandw eerkazerne L o Z
35 Klooster Erasstraat
82 Herontw ikkeling de w erft
24 De Kets-West II 2e fase
91 Ontw ikkeling Brandw eerkazerne A. Pieckpln.

Boekw aarde 1-12016
-

BBV
herrubricering
balanspost per 1-12016
40
92
15
1.734
236
2.117

Desinvestering

Investering
-

Verloopoverzicht totaal gronden en terreinen:
Gronden en terreinen boekwaarde 31-12-2015
Saldo herrubricering balanspost per 1-1-2016 € 2.117.000
Mutaties 2016
€
98.000

€

Bijdragen van
derden

Afschrijvingen

4
0
38
0
59
101

-

Afw aardering
3
3

326.000

€ 2.215.000
€ 2.541.000

Boekwaarde 31-12-2016

Deze gronden worden nog getaxeerd maar de verwachting is dat er geen afboeking nodig zal zijn.
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-

Boekw aarde 31-122016
40
97
15
1.772
233
59
2.215

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden
geheven
Hieronder wordt het verloop van de materiële vaste activa met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de
kosten een heffing kan worden geheven weergegeven.
(bedragen * € 1.000)

Materiële vaste activa
Investeringen met een economisch nut
waarvoor ter bestrijding van de kosten een
heffing kan worden geheven
Riool

Boekwaarde
31-12-2015

Desinvestering

9.881
9.881

-

Investering Afschrijvingen

1.414
1.414

314
314

Bijdragen van
derden

Afwaardering

26
26

-

Boekwaarde
31-12-2016

10.955
10.955

De investering op riool heeft betrekking op de Gasthuisstraat waar nieuwe riolering en bergingsbassin
hemelwaterafvoer is aangelegd en op de aanleg riolering Hoge Steenweg, Berg- en Kerkstraat.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
Hieronder wordt het verloop van de materiële vaste activa in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
weergegeven.
(bedragen * € 1.000)

Materiële vaste activa
Investeringen in de openbare ruimte met
een maatschappelijk nut
Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Grond- weg- en waterbouwkundige werken
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa

Boekwaarde
31-12-2015

Desinvestering

4.930
57
718
5.704

-

Investering Afschrijvingen

1.353
77
1.430

1.213
4
25
1.242

Bijdragen van
derden

Afwaardering

194
21
215

-

Boekwaarde
31-12-2016

4.876
53
749
5.677

De investering op Grond-weg-en waterbouwkundige werken heeft vooral betrekking op Ombouw N261-A261.
Financiële vaste activa
Hieronder wordt de specificatie van de financiële vaste activa weergegeven.
(bedragen * € 1.000)

Financiële vaste activa

31-12-2015

Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties
- deelnemingen
Overige langlopende leningen u/g
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
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31-12-2016

197

197

4.591
5.899
52
919
11.658

4.310
5.899
233
988
11.627

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
Kapitaalverstrekkingen aan:
(bedragen * € 1.000)

Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
Brabant Water N.V.
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Exploitatie de Werft & de Wetering

Boekwaarde
31-12-2015
102
95
197

Investering

Aflossing

Afwaardering

130
130

-

130
130

Boekwaarde
31-12-2016
102
95
0
197

De gemeente Loon op Zand bezit 33.126 aandelen van Brabant Water N.V. met een boekwaarde van € 102.000
en 41.886 aandelen van de N.V. Nederlandse Gemeenten met een boekwaarde van € 95.000.
De gemeente Loon op Zand heeft met ingang van 31 mei 2016 een 100% deelneming in Exploitatie de Werft en de
Wetering B.V. De afwaardering bij Exploitatie de Werft en de Wetering betreft een verliesvoorziening agio, de
verwachting is dat deze investering niet zal worden terugontvangen.
Leningen aan:
(bedragen * € 1.000)

Financiële vaste activa
Leningen aan woningbouwcorporaties
Casade Woondiensten

Boekwaarde
31-12-2015
4.591
4.591

Investering

Aflossing

-

282
282

Boekwaarde
31-12-2016
4.310
4.310

Op de doorverstrekte geldleningen aan Casade Woondiensten is in 2016 € 282.000 afgelost.
(bedragen * € 1.000)

Financiële vaste activa
Leningen aan deelnemingen
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Boekwaarde
31-12-2015
5.899
5.899

Investering

Aflossing

-

-

Boekwaarde
31-12-2016
5.899
5.899

Bovenstaande lening stamt uit 1997 en loopt 25 jaar. De rentevergoeding bedraagt 6,48%, zijnde € 382.000.
Overige langlopende leningen u/g:
(bedragen * € 1.000)

Financiële vaste activa
Overige langlopende leningen
Hypothecaire geldleningen personeel
Bijzonder Bruisend

Boekwaarde
31-12-2015
4
48
52

Investering

Aflossing

182
182

1
1

Boekwaarde
31-12-2016
3
230
233

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer:
(bedragen * € 1.000)

Financiële vaste activa
Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar
Winstuitkering HNG
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

Boekwaarde
31-12-2015
372
547
919

Investering

Aflossing

126
126

57
57

Boekwaarde
31-12-2016
315
673
988

Vlottende Activa
Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
(bedragen * € 1.000)

Voorraden
Niet in exploitatie genomen bouwgronden
Faciliterend
-/- Voorziening verlieslatende complexen
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
-/- Voorziening verlieslatende complexen
Ruilgronden
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31-12-2015

31-12-2016

1.228
635
14613.841
1.32614.231

13.230
1.364867
12.733

De gronden binnen het BBV zijn m.i.v. het boekjaar 2016 gewijzigd (Bron: Notitie Grondexploitaties 2016, maart
2016). Hieronder een toelichting op de her rubricering per 1-1-2016.
(bedragen * € 1.000)
Com plexen
4 Verspreide bouw kavels
10 Verspreide percelen
24 De Kets-West II 2e fase
28 Herontw ikkeling Brandw eerkazerne L o Z
35 Klooster Erasstraat
15 Amerikastraat-Hoofdstraat
25 Roestenbergstraat 70
30 Ruimte voor Ruimte
31 Willibrordusstraat/De Hoorn
32 Rosagaerde
33 Chalet Fontaine- 't Rooi Dorp
38 Ontw ikk. Verblijfsacc. Blauw e Meer
39 Herstructurering Mgr. Volkerstr.-Ringvaart
43 Bestemingsplan Rechtvaart
47 Herontw ikkelen Roestenbergstraat 69
49 Kloosterstraat 20 t/m 24
50 Hoge Steenw eg 85
51 Hoofdstraat 16-18
57 Ontw ikkeling landgoed sandstaete
58 Ontw ikkeling Landgoed Binnenpolder > Ontw ikkelplan 't Onthaesten
59 Bedrijventerrein de hoogt III
60 Herontw ikkeling Prins Bernardplein
61 Woningbouw kasteelw eide
62 Heronw ikkeling Gasthuisstraat 77
64 Herontw ikkeling Vaart 40
66 Kinderdagverblijf Blauw loop
67 Ontw ikkeling Lindenlaan-Elzenpad
68 Ontw ikkeling Weteringstraat 16-17
70 2 Woningen nabij Horst 5
72 Woningbouw nabij Horst 4
73 Duikse Hoef 1 A
75 Uitbreiding Emte Loon op Zand
76 Groepsaccomodatie Loonse Molenstraat
77 BS De Hil
78 Steenw eg 58-64
79 Herz bp markstraat 90 en hoofstraat 21
80 Woningbouw e Driestapelenstoel
2 Dorpshart Kaatsheuvel
9 2e fase "De Els"
13 Kets-West II 1e fase
36 Moleneind fase 3 en 4
37 De Hooivork II
41 Uitbreidingslocatie Sw eenstraat West
82 Herontw ikkeling de w erft

Rubricering JRK 2015
Voorraden
NIEGG
NIEGG
NIEGG
NIEGG
NIEGG
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
Faciliterend
OHW (Bouw gronden in expl)
OHW (Bouw gronden in expl)
OHW (Bouw gronden in expl)
OHW (Bouw gronden in expl)
OHW (Bouw gronden in expl)
OHW (Bouw gronden in expl)
OHW (Bouw gronden in expl)

Rubricering JRK 2016 (nieuw e BBV)
MVA strategische gronden
Voorraad ruilgronden
MVA strategische gronden
MVA strategische gronden
MVA strategische gronden
Nog te verrekenen kosten - faciliterend met ovk
Afgesloten eind boekjaar 2015
Nog te verrekenen kosten - faciliterend met ovk
Afgesloten eind boekjaar 2015
Afgesloten eind boekjaar 2015
Nog te verhalen kosten - faciliterend zonder ovk
Nog te verrekenen kosten - faciliterend met ovk - industrie
Nog te verrekenen kosten - faciliterend met ovk
Afgesloten eind boekjaar 2015
Afgesloten eind boekjaar 2015
Nog te verrekenen kosten - faciliterend met ovk
Nog te verhalen kosten - faciliterend zonder ovk - industrie
Afgesloten eind boekjaar 2015
Afgesloten eind boekjaar 2015
Nog te verrekenen kosten - faciliterend met ovk
Nog te verrekenen kosten - faciliterend met ovk - industrie
Nog te verrekenen kosten - faciliterend met ovk
Nog te verrekenen kosten - faciliterend met ovk
Nog te verrekenen kosten - faciliterend met ovk
Nog te verhalen kosten - faciliterend zonder ovk
Afgesloten eind boekjaar 2015
Afgesloten eind boekjaar 2015
Nog te verrekenen kosten - faciliterend met ovk
Afgesloten eind boekjaar 2015
Nog te verrekenen kosten - faciliterend met ovk
Afgesloten eind boekjaar 2015
Afgesloten eind boekjaar 2015
Nog te verrekenen kosten - faciliterend met ovk - industrie
OHW (Bouw gronden in exploitatie) (in 2016)
Nog te verrekenen kosten - faciliterend met ovk - industrie
Afgesloten eind boekjaar 2015
Nog te verrekenen kosten - faciliterend met ovk
OHW (Bouw gronden in exploitatie)
OHW (Bouw gronden in exploitatie)
OHW (Bouw gronden in exploitatie)
OHW (Bouw gronden in exploitatie)
OHW (Bouw gronden in exploitatie)
OHW (Bouw gronden in exploitatie)
MVA strategische gronden

31-12-2015
40
845
236
92
15
12
2
90
5
443
4
17
0
28
11
631
2001
7
898
9
1.092
6.639
410
1.177
2.788
1.734
15.704

Niet in exploitatie genomen bouwgronden (NIEGG):
(bedragen * € 1.000)

Niet in exploitatie genomen bouw gronden (complexen)
4 Verspreide bouw kavels
10 Verspreide percelen
24 De Kets-West II 2e fase
28 Herontw ikkeling Brandw eerkazerne L o Z
35 Klooster Erasstraat

Boekw aarde 1-12016
40
845
236
92
15
1.228

BBV
herrubricering
balanspost per 1-12016
4084523692151.228-

Investeringen
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Inkomsten /
Afboeking

Winstneming
-

-

-

Boekw aarde 31-122016
-

Voorziening
verlieslatend
complex
-

Balansw aarde 3112-2016
-

Faciliterend:
(bedragen * € 1.000)

Faciliterend
15 Amerikastraat-Hoofdstraat
25 Roestenbergstraat 70 (afgesloten)
30 Ruimte voor Ruimte (afgesloten)
31 Willibrordusstraat/De Hoorn (afgesloten)
32 Rosagaerde (afgesloten)
33 Chalet Fontaine- 't Rooi Dorp
38 Ontw ikk. Verblijfsacc. Blauw e Meer
39 Herstructurering Mgr. Volkerstr.-Ringvaart
43 Bestemingsplan Rechtvaart (afgesloten)
47 Herontw ikkelen Roestenbergstraat 69 (afgesloten)
49 Kloosterstraat 20 t/m 24
50 Hoge Steenw eg 85
51 Hoofdstraat 16-18 (afgesloten)
57 Ontw ikkeling landgoed sandstaete (afgesloten)
58 Ontw ikkeling Landgoed Binnenpolder > Ontw ikkelplan 't Onthaesten
59 Bedrijventerrein de hoogt III
60 Herontw ikkeling Prins Bernardplein
61 Woningbouw kasteelw eide
62 Heronw ikkeling Gasthuisstraat 77 (afgesloten)
64 Herontw ikkeling Vaart 40 (afgesloten)
66 Kinderdagverblijf Blauw loop (afgesloten)
67 Ontw ikkeling Lindenlaan-Elzenpad (afgesloten)
68 Ontw ikkeling Weteringstraat 16-17
70 2 Woningen nabij Horst 5 (afgesloten)
72 Woningbouw nabij Horst 4
73 Duikse Hoef 1 A (afgesloten)
75 Uitbreiding Emte Loon op Zand (afgesloten)
76 Groepsaccomodatie Loonse Molenstraat (afgesloten)
77 BS De Hil
78 Steenw eg 58-64
79 Herz bp markstraat 90 en hoofstraat 21 (afgesloten)
80 Woningbouw e Driestapelenstoel

Boekw aarde 1-12016
12
2
90
5
443
4
17
0
28
11
631
2001
7
898
9
635

BBV
herrubricering
balanspost per 1-12016
122905443417281163
120
0
178
989635-

Investeringen

Inkomsten /
Afboeking

Winstneming
-

-

-

Voorziening
verlieslatend
complex

Boekw aarde 31-122016
0
0

-

Balansw aarde 3112-2016
0
0

Bouwgronden in exploitatie (BIE):
(bedragen * € 1.000)
Nom inale w aarde

Onderhande n w e rk, w aaronde r bouw gronde n in e xploitatie incl
industrie
2 Dorpshart Kaatsheuvel
9 2e f ase "De Els"
13 Kets-West II 1e f ase
36 Moleneind fase 3 en 4
37 De Hooivork II
41 Uitbreidingslocatie Sw eenstraat West
82 Herontw ikkeling de w erf t
77 BS De Hil
88 Ontw ikkeling Zuidw and

Boek w aarde 1-12016
1.092
6.639
410
1.177
2.788
1.734
13.841

BBV
herrubricering
balans post per 1-12016
1.7341.734-

Inves te ringe n
83
261
40
107
816
285
162
1.754

Winstne m ing

Inkom sten /
Afboe king

143
143

141
299
333
774

Boek w aarde 31-122016
1.175
6.759
294
950
3.604
285
162
13.230

Voorziening
ve rlieslatend
com plex
417
916
31
1.364

Balans w aarde 3112-2016
758
5.843
294
920
3.604
285
162
11.866

Greaam de nog
te m aken
kosten
391
1.727
230
262
9.010
262
171
12.052

Geraam de
opbre ngs te n
1.097
7.412
803
1.179
12.740
570
344
24.145

Ge raam de
e indresultaat
4701.074279
33126
22
11
1.138-

Ge raam de
e indre sultaat
DCF 2%
417916311.364-

Voor de bouwgronden in exploitatie wordt zoveel mogelijk gerekend met eenduidige parameters.
Hieronder zijn de gehanteerde parameters in de grondexploitaties weergegeven:
Rente
2,73%
Kostenstijging
2,00%
Opbrengstenstijging woningbouw
1,25%
Opbrengstenstijging bedrijventerrein
1,00%
Met betrekking tot de toerekening van rente wordt een percentage gehanteerd van 2,73%. Ten opzichte van vorig
jaar is het percentage gedaald als gevolg van gewijzigde BBV-regelgeving.
Om te komen tot een redelijke parameter voor de gemiddelde kostenstijging zijn een tweetal bronnen
geraadpleegd. In eerste instantie is gekeken naar de ‘’Outlook grondexploitatie 2017’’ gepubliceerd door
adviesbureau in de ruimtelijke ontwikkeling Metafoor. Een gemiddelde kostenstijging van 2% past binnen de
aangeven bandbreedtes voor de korte, middellange en lange termijn. Daarnaast zijn de CBS-cijfers met betrekking
tot inflatie en prijsindex met grond- weg en waterbouw (GWW) over het afgelopen jaar geraadpleegd. Zowel de
inflatie (0,3%) als de prijsindex voor grond-, weg- en waterbouw (1,5%) bevinden zich ruim onder de 2,00%.
Met betrekking tot de opbrengstenstijging is een onderscheid gemaakt tussen woningbouw en bedrijventerreinen.
De gehanteerde parameters voor opbrengstenstijging zitten aan de onderkant van de bandbreedtes aangeven in
de ‘’Outlook grondexploitatie 2017’’. Hiermee is gekozen voor een behoudende insteek. Bij projecten waar de
opbrengsten en de opbrengstenstijging contractueel zijn vastgelegd wordt de parameter aan de contractuele
afspraken aangepast.
Bij bouwgronden in exploitatie is prijspeil 1 januari 2017 gehanteerd. Prijsstijgingen worden doorberekend vanaf 1
januari 2017.
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Ruilgronden:
(bedragen * € 1.000)

Voorraad Ruilgronden
10 Verspreide percelen

BBV
herrubricering
Boekw aarde 1-1- balanspost per 1-12016
2016
845

Investeringen
23

Inkomsten /
Afboeking

Winstneming
-

2

Boekw aarde 31-122016
867

Voorziening
verlieslatend
complex
-

Balansw aarde 3112-2016
867

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar bestaan uit:
(bedragen * € 1.000)

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

31-12-2015

Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Overige vorderingen

4.045
1
1.026
5.073

31-12-2016
3.182
2.714
555
6.451

Deze uitzettingen zijn gestegen doordat tijdelijk hogere liquide middelen conform de voorschriften via
schatkistbankieren bij het Rijk zijn belegd.
De onderverdeling van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar is als volgt:
Vorderingen op openbare lichamen:
(bedragen * € 1.000)

Vorderingen op openbare lichamen

31-12-2015

Debiteuren openbare lichamen
BTW-compensatiefonds
BTW openbare werken

87
3.958
4.045

31-12-2016
44
3.138
3.182

De vordering op de belastingdienst bestaat uit de nog te ontvangen BTW in het kader van het BTWcompensatiefonds. Te verrekenen BTW inzake handelsdebiteuren/-crediteuren staat onder de vlottende passiva.
(bedragen * € 1.000)

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

31-12-2015

Saldo Schatkistbankieren

1
1

31-12-2016
2.714
2.714
(bedragen * € 1.000)

(1)

Berekening benutting drempelbedrag
schatkistbankieren
Drempelbedrag

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten´s Rijks
schatkist aangehouden

(3a)=(1)>(2)

Ruimte onder het drempelbedrag

Verslagjaar 2016
401,6293575
kwartaal 1

kwartaal 2

kwartaal 3

kwartaal 4

173

180

187

194

229
402

222
402

215
402

208
402

Rekening-courantverhoudingen met niet financiële instellingen:
Overige vorderingen:
(bedragen * € 1.000)

Overige vorderingen

31-12-2015

Debiteuren algemeen
Voorziening dubieuze debiteuren
Tussenrekeningen

1.026
1.026
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31-12-2016
940
3861
555

Overige uitzettingen:
Liquide middelen
Het saldo aan liquide middelen bestaat uit:
(bedragen * € 1.000)

Liquide middelen

31-12-2015

Kassaldi
Banksaldi

1
27
28

31-12-2016
1
197
198

De liquide middelen zijn als volgt onderverdeeld:
Kassaldi:
(bedragen * € 1.000)

Kassaldi

31-12-2015

Kas Gemeentewinkel
Kas

1
0
1

31-12-2016
1
0
1

Banksaldi:
(bedragen * € 1.000)

Banksaldi

31-12-2015

ING
BNG
ING Gemeentewinkel
Rabobank

15
10
2
27

31-12-2016
16
150
21
10
197

Overlopende activa
De overlopende activa zijn als volgt opgebouwd:
(bedragen * € 1.000)

Overlopende activa

31-12-2015

Nog te ontvangen bedragen
Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op specifieke uitkeringen
Overige vooruitbetaalde bedragen
Overige overlopende activa

2.074
162
142
2.379

31-12-2016
1.912
450
117
107
2.586

Nog te ontvangen bedragen:
(bedragen * € 1.000)

Nog te ontvangen bedragen

31-12-2015

Nog te ontvangen bedragen

2.074
2.074

31-12-2016
1.912
1.912

Onder de nog te ontvangen bedragen zijn de volgende bedragen groter dan € 40.000 opgenomen:
- HvB Jeugdzorg ZIN bijdrage 2016
€ 493.000
- Brabant Water december 2016
€ 332.000
- Afrekening Baanbrekers bijdrage 2016 (afwikkeling juli 2017)
€ 320.000
- Rente BNG
€ 159.000
- Nog op te leggen reclamebelasting
€ 108.000
- Rente Casade
€ 68.000
- SVB WMO
€ 65.000
- Servicekosten Het Klavier
€ 57.000
- Toeristenbelasting Efteling
€ 46.000
Brabant water betreft afvalstoffenheffing, reinigingsrecht en rioolrecht. De reclamebelasting is inmiddels in 2017 opgelegd i.v.m.
afronding overleg met de SOL.
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Van overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op specifieke
uitkeringen:
Het verloopoverzicht van de van overige Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen op
specifieke uitkeringen ziet er als volgt uit:
(bedragen * € 1.000)

Specifieke uitkering

Saldo
31-12-2015
162
0
162

Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer
Subsidie Bruisend Dorpshart

Toevoegingen
0
450
450

Ontvangen
bedragen
162
0
162

Saldo
31-12-2016
0
450
450

Overige vooruitbetaalde bedragen:
(bedragen * € 1.000)

Overige vooruitbetaalde bedragen

31-12-2015

Vooruitbetaalde posten

31-12-2016

142
142

117
117

Overige overlopende activa:
(bedragen * € 1.000)

Overige overlopende activa

31-12-2015

Nog te verrekenen kosten Grondbedrijf

31-12-2016

-

107
107

De gronden binnen het BBV zijn m.i.v. het boekjaar 2016 gewijzigd (Bron: Notitie Grondexploitaties 2016, maart
2016). Onder de overige overlopende activa vallen de nog te verrekenen – faciliterend met overeenkomst.
Het saldo van € 107.000 valt uit te splitsen in de volgende posten:
Niet-bedrijventerreinen
€ 49.000
Bedrijventerrein (industrie)
€ 58.000
Hieronder volgen de overzichten uitgesplitst naar niet-bedrijventerreinen en bedrijventerreinen (industrie):
(bedragen * € 1.000)

Nog te verrekenen kosten - faciliterend m et overeenkomst (82)
30 Ruimte voor Ruimte (afgesloten)
49 Kloosterstraat 20 t/m 24
61 Woningbouw kasteelw eide
68 Ontw ikkeling Weteringstraat 16-17
72 Woningbouw nabij Horst 4
80 Woningbouw e Driestapelenstoel

-

BBV
herrubricering
balanspost per 1-12016
2
4
1
1
7
9
22

-

BBV
herrubricering
balanspost per 1-12016
5
5

Boekw aarde 1-12016

Investeringen

Inkomsten /
Afboeking

Winstneming

2
0
0
8
24
35

-

2
1
1
4
7

Boekw aarde 31-122016
6
10
33
49

Voorziening
verlieslatend
complex
-

Balansw aarde 3112-2016
6
10
33
49

(bedragen * € 1.000)

Nog te verrekenen kosten - faciliterend m et overeenkomst
(industrie) (84)
38 Ontw ikk. Verblijfsacc. Blauw e Meer
78 Steenw eg 58-64
Herontw ikkeling Peperstraat 21-25 cmpl 84
Herontw ikkeling Experience Island cmpl 85
Herontw ikkeling AHotel, Gasthuisstraat

Boekw aarde 1-12016

Investeringen
0
0
14
15
40
69
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Inkomsten /
Afboeking

Winstneming
-

1
5
4
6
16

Boekw aarde 31-122016
4
0
9
11
34
58

Voorziening
verlieslatend
complex
-

Balansw aarde 3112-2016
4
0
9
11
34
58

PASSIVA
Vaste Passiva
Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de reserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het
overzicht van baten en lasten, waarbij het resultaat als afzonderlijk onderdeel van het eigen vermogen is
opgenomen.
Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:
(bedragen * € 1.000)

Eigen Vermogen

31-12-2015

Algemene reserve
Bestemmingsreserves, onderscheiden naar
- Dek k ingsreserves
- Overige bestemmingsreserves
- Egalisatiereserves
Gerealiseerde resultaat:
Totaal

31-12-2016

9.113

9.094

10.690
5.605
3.206
1.878

10.609
4.830
3.805
1.974

733

1.488

20.536

21.191

Reserves
Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken.
De in de balans opgenomen reserves worden conform het Besluit Begroting en Verantwoording ingedeeld in de
volgende categorieën.
- de algemene reserve;
- de bestemmingsreserves, in navolging van de nota reserves en voorzieningen verder onderscheiden in:
- dekkingsreserves;
- overige bestemmingsreserves;
- egalisatie reserves.
ALGEMENE RESERVE
Het verloop van de Algemene reserve in 2016 is in onderstaande tabel weergegeven.
(bedragen * € 1.000)

Algemene reserve

Algemene reserve
Geblokkeerde weerstandsreserve
Totaal algemene reserve

31-12-2015

2.444
6.669
9.113

Toevoeging Onttrekking Bestemming Verminderin
via de
via de
resultaat
g ivm
resultaatresultaatvorig afschrijving
bestemming bestemming
boekjaar
op activa
1.419
1.419

1.439
1.439

-

-

31-12-2016

2.425
6.669
9.094

Zoals in bovenstaande tabel zichtbaar is wordt er een onderscheid gemaakt in weerstandsreserve en algemene
reserve, vanwege het integrale risicoprofiel is het niet noodzakelijk een onderscheid te maken, maar uit praktisch
oogpunt is deze uitsplitsing wel gemaakt, om in één oogopslag zichtbaar te hebben welk deel vrij aanwendbaar is.
Het deel van de weerstandsreserve heeft in feite zowel een bufferfunctie als een inkomensfunctie.
BESTEMMINGSRESERVES
Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan door de raad een specifieke bestemming is gegeven. De
bestemmingsreserves worden onderscheiden in dekkingsreserves, overige bestemmingsreserves en
egalisatiereserves

DEKKINGSRESERVES
Het doel van dekkingsreserves is het voorkomen of verminderen van kapitaallasten in de exploitatie.
Het verloop van de dekkingsreserves in 2016 is in onderstaand overzicht weergegeven.
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(bedragen * € 1.000)

Dekkingsreserves

Reserve Brutering
Reserve Aandelen BNG
Reserve Winstuitkering HNG
Totaal dekkingsreserves

31-12-2015

Toevoeging Onttrekking Bestemming Vermindering
via de
via de
resultaat
ivm
resultaatresultaatvorig
afschrijving
bestemming bestemming
boekjaar
op activa

5.142
95
368
5.606

154
154

877
52
930

-

31-12-2016

-

4.419
95
316
4.830

Reserve Brutering
De reserve Brutering dient ter dekking van kapitaallasten op investeringen waarvoor bijdragen van derden en/of
Reserves beschikbaar zijn. Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is het bij bepaalde
categorieën investeringen niet toegestaan de bijdragen van derden en/of reserves rechtstreeks op de investering in
mindering te brengen, maar dienen deze investeringen bruto te worden geactiveerd. De bijdragen van derden en/of
reserves worden daarom in de reserve Brutering gestort. En uit deze reserves wordt jaarlijks- ter dekking van de
(hoge) bruto kapitaallasten- een bedrag onttrokken. Hiermee worden de bruto kapitaallasten gecompenseerd. De
bespaarde rente wordt op de reserve Brutering bijgeschreven. Dit jaar is een onttrekking gedaan voor: riolering
t.b.v. kapitaallasten en de balans afwikkeling ontsluitingsstructuur Loon op Zand.
Reserve Aandelen BNG
De reserve Aandelen BNG is ingesteld om het maatschappelijke aandelenkapitaal van de BNG administratief
zichtbaar te houden.
Reserve Winstuitkering HNG
De reserve Winstuitkering HNG is de gekapitaliseerde winstuitkering gedurende 25 jaar tot en met 2020.

OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
Dit zijn reserves, die, voor wat betreft de aanwending ervan, door het bestuur geoormerkt zijn. Op grond van hun
aard vervallen bestemmingsreserves automatisch zodra de middelen conform hun bestemming zijn besteed.
Het verloop van de Overige bestemmingsreserves in 2016 is in onderstaand overzicht weergegeven.
(bedragen * € 1.000)

Overige bestemmingsreserves

31-12-2015

Toevoeging Onttrekking Bestemming Verminderin
via de
via de
resultaat
g ivm
resultaatresultaatvorig afschrijving
bestemming bestemming
boekjaar
op activa

31-12-2016

Reserve recreatie
Reserve kunstbeleid
Reserve huisvesting
Reserve decentraal Arbeidsvoorwaardenbeleid
Reserve participatie
Reserve onderhoud woonwagentrum
Reserve onderwijs algemeen
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Reserve aanpassing infrastructur Kern LoZ
Reserve bomen
Reserve monumentenbeleid
Reserve Exploitatie Het Klavier
Grondbedrijf
Reserve stimulering volkshuisvestingsbeleid (GRB)
Reserve investeringen grondbedrijf (GRB)
Reserve bovenwijkse voorzieningen (GRB)
Reserve voor planherziening (GRB)

309
5
131
22
1
11
269
157
844
38
1.100

226
100
279
25
68
-

5
101
461
10
100

81
330
156
-

-

616
131
22
331
11
267
593
408
68
27
1.000

53
20
61
188

1
29
-

19
-

-

-

53
20
71
188

Totaal overige bestemmingsreserves

3.206

728

696

567

-

3.805

Toelichting op de mutaties op de Overige bestemmingsreserves:
Reserve Recreatie
De reserve is ingesteld ter bevordering van het toeristisch-recreatief beleid in de breedste zin van het woord.
In 2016 is de resultaatbestemming van 2015 en is € 225.883 dotatie meeropbrengst toeristenbelasting toegevoegd.
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Reserve Kunstbeleid
Deze reserve is voor de aankoop en plaatsing van kunstwerken, waar het college een besluit in neemt. In 2016 is
€ 4.536 onttrokken voor een éénmalige subsidie aan Stichting Kunst Loon op Zand, voor materialen om exposities
te organiseren in Het Klavier.
Reserve Huisvesting
De reserve huisvesting is ingesteld met het oog op de herhuisvesting van de gemeentelijke organisatie in relatie tot
de realisatie van het centrumplan het Bruisend Dorpshart. In 2016 zijn geen toevoegingen of onttrekkingen
gedaan.
Reserve Decentraal Arbeidsvoorwaardenbeleid
De reserve dient onder meer ter bekostiging van autonoom personeelsbeleid, waarbij middelen kunnen worden
ingezet voor zaken als leeftijd gerelateerd personeelsbeleid, betaald ouderschapsverlof etc. Op de reserve is in
2016 niet gemuteerd.
Reserve Participatie
Deze reserve (voorheen Reserve Inburgering, welzijn en educatie) is ingesteld ter bekostiging van
inburgeringstrajecten, voor nieuwkomers inclusief bijkomende kosten. De reserve is in de volledige breedte van de
Participatiewet inzetbaar om verschillen binnen het taakgebied te vereffenen. In 2016 is € 330.000 toegevoegd als
gevolg van de resultaatbestemming van 2015.
Reserve Onderhoud woonwagencentrum
Deze reserve is ingesteld ter dekking en egalisatie van de kosten van onderhoud van het woonwagencentrum aan
de Capelsestraat, waar nog één standplaats aangehouden wordt. Er zijn geen onttrekkingen of toevoegingen
gedaan op deze reserve.
Reserve Onderwijs algemeen
De reserve onderwijs algemeen is bedoeld ter dekking van uitgaven ten behoeve van het onderwijs. Bij de
herschikking conform Nota Reserves en Voorzieningen 2017 is de Reserve traject Alternatieve scholen
samengevoegd met deze reserve, toegevoegd is een bedrag groot € 21.751. Conform primitieve begroting 2016 is
€ 77.763 toegevoegd. In 2016 is een bedrag van € 101.279 onttrokken voor toekomst De Start.
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Middels de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wil de regering bevorderen dat zoveel mogelijk mensen zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. De reserve is ontstaan uit het
positieve saldo tussen de ontvangen middelen van het Rijk en de uitgave in het kader van de Wmo en dient ter
dekking van de toekomstige tekorten. In 2016 is toegevoegd € 156.286 resultaatbestemming 2015 en € 279.158
conform de primitieve begroting.
Reserve Aanpassing infrastructuur Kern Loon op Zand.
Deze bestemmingsreserve is gevormd naar aanleiding van een Raadsvoorstel, om de beschikbare
dekkingsmiddelen samen te voegen tot één bestemmingsreserve Aanpassing infrastructuur Kern Loon op Zand,
ter dekking van het krediet voor de ontsluitingsstructuur Kern Loon op Zand en de N261. In 2016 is een bedrag van
€461.220 onttrokken t.b.v. balans afwikkeling Ontsluitingsstructuur en is aan bespaarde rente een bedrag van
€ 25.316 toegevoegd.
Reserve Bomen
Reserve is ingesteld teneinde opgelegde dwangsommen uit hoofde van illegale kap en aantasting van bomen te
verantwoorden, deze dwangsommen kunnen worden opgelegd onder restrictie dat geïnde bedragen worden
ingezet ter herstel van de schade. In 2016 is een bedrag van € 68.000 conform de vaststellingsovereenkomst
toegevoegd.
Reserve Monumentenbeleid
Deze reserve is bedoeld ter uitvoering van een gestructureerd monumentenbeleid. De raad heeft in 2016 besloten
€ 10.449 eenmalig bij te dragen aan restauratie subsidie voor gemeentelijke monumenten.
Reserve Exploitatie Het Klavier
Met de ingebruikname van Het Klavier in 2015 is een belangrijke stap gezet voor de afsluiting van het Bruisend
Dorpshart. Het was toen nog niet duidelijk of de exploitatie van Het Klavier budgettair neutraal kon worden
uitgevoerd, in 2015 is deze Reserve ingesteld. In 2016 hebben we € 100.000 aangewend voor dekking risico’s
servicekosten Het Klavier en gestort in de voorziening dubieuze debiteuren.
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Reserve Stimulering Volkshuisvestingbeleid
Op 30 september 2010 heeft de Raad besloten het Voorstel tot vaststelling van de Verordening starterslening en
de Gemeentelijke uitvoeringsregels VROM starterslening aan te nemen. In 2016 hebben op deze reserve geen
mutaties plaatsgevonden.
Reserve Investeringen grondbedrijf
De Investeringsreserve grondbedrijf is ingesteld met het doel hieruit grotere werken te bekostigen. Gelet op de
aard en oorsprong van deze middelen ligt aanwending voor investeringen in de infrastructuur voor de hand.
Immers van de ene kant vinden infrastructurele aanpassingen veelal hun oorzaak en noodzaak in de groei en
ontwikkeling van de gemeente. De beschikbare middelen zijn op hun beurt gegenereerd door uitbreiding en
ontwikkeling van de gemeente. In 2016 wordt € 597 toegevoegd aan bespaarde rente.
Reserve Bovenwijkse voorzieningen
Deze reserve is ingesteld voor grotere investeringen, waarbij de werken nut moeten hebben voor meerdere
buurten en wijken. In 2016 is door de raad besloten een bijdrage groot € 18.800 ter dekking van projectkosten
fietspad Europalaan uit deze reserve te onttrekken. Vanuit het grondbedrijf is € 29.000 toegevoegd.
Reserve voor Planherziening
Het doel van de reserve voor Planherziening is om incidentele kosten te kunnen dekken die het gevolg zijn van
wijzigingen van bestemming en gebruik van gronden. Dit kunnen de kosten van een bestemmingsplanwijziging
zijn, maar ook de kosten van aankoop van stukjes grond of de kosten van herinrichting. De reserve wordt gevoed
door opbrengsten uit incidentele grondverkopen van relatief beperkte omvang, bijvoorbeeld de verkoop van
snippergroen en reststroken. In 2016 hebben geen mutaties plaatsgevonden op deze reserve.
EGALISATIE-RESERVES
Binnen de categorie bestemmingsreserves wordt een onderscheid gemaakt voor de reserves die dienen om
fluctuaties in de baten en lasten af te vlakken, de zogeheten egalisatiereserves. Deze reserves zijn in wezen
gekoppeld aan bestand beleid en bestaande budgetten en niet bedoeld voor de realisatie van nieuw beleid.

Het verloop van de Egalisatiereserves in 2016 is in onderstaand overzicht weergegeven.
(bedragen * € 1.000)

Egalisatiereserves

Egalisatiereserve Onderhoud gebouwen
Egalisatiereserve Automatisering
Egalisatiereserve Hondenbelasting
Egalisatieresere openbaar groen/plantsoenen
Egalisatiereserve openbare verlichting
Egalisatiereserve wegen
Egalisatiereserve Rechtspositionele verplichtingen
Egalisatiereserve Verkiezingen
Totaal Egalisatiereserves

31-12-2015 Toevoeging Onttrekking Bestem Verminderi
via de
via de
ming
ng ivm
resultaatresultaat- resultaat afschrijving
vorig
op activa
bestemming bestemming
boekjaar
282
8
30
735
227
62
12
171
41
124
5
125
306
379
125
79
25
1.878
477
381
-

31-12-2016

260
508
75
131
119
432
425
25
1.974

Egalisatiereserve Onderhoud gebouwen
Deze reserve is ingesteld ter dekking van het grootonderhoud van gemeente gebouwen. In 2016 is € 30.338
onttrokken t.b.v. grootonderhoud gemeentelijke panden en het vaste bedrag van € 8.292 conform begroting
toegevoegd.
Egalisatiereserve Automatisering
In september 2008 is het Informatiebeleidsplan door de gemeenteraad vastgesteld. De financiering van de ICTprojecten vindt plaats via reserve Automatisering. In 2016 is een bedrag van € 226.821 onttrokken conform besluit
Meerjaren Begroting 2013.
Egalisatiereserve Hondenbelasting
In 2013 is de reserve Hondenbelasting ingevoerd, ter egalisatie van de belastingtarieven. In 2016 heeft een
toevoeging plaatsgevonden van € 12.463.
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Egalisatiereserve Openbaar groen/plantsoenen
Om de fluctuaties in de jaarlijkse onderhoudsbehoefte op te vangen is een bestemmingsreserve groen ingesteld.
Hiermee kan groen beter meeliften met integrale projecten en kan er worden gereserveerd voor groot onderhoud.
In 2016 zijn er onttrekkingen gedaan van in totaal € 40.695; voor dekking tekort groenonderhoud € 33.895 en voor
bijdrage fietspad Europalaan € 6.800.
Egalisatiereserve Openbare verlichting
Vanaf 2015 is dit een Egalisatiereserve conform besluit Nota Reserves en Voorzieningen 2015. Deze reserve is
ingesteld ter egaliseren van de kosten verbonden aan het onderhoud en vervanging van openbare straatverlichting
In 2016 is een bedrag van € 4.953 onttrokken.
Egalisatiereserve Wegen
Deze reserve is ingesteld als uitvloeisel van het IBOR om fluctuaties in kosten verband houdend met de uitvoering
van het beleidsveld onderhoud wegen te kunnen opvangen. Het resultaat wordt jaarlijks verrekend, voor 2016
betekent dit een toevoeging van € 306.065, wegens naar 2017 doorgeschoven activiteiten.
Egalisatiereserve Rechtspositionele verplichtingen
Deze reserve heeft tot doelstelling de uitvoering van het beleid flexibeler en doelmatiger uit te voeren. In 2016 heeft
een onttrekking van € 78.575 plaatsgevonden voor overige personeelskosten boventallig personeel en een
toevoeging van € 125.000 conform begroting.
Egalisatiereserve Verkiezingen
In 2016 is de Voorziening Verkiezingen omgezet in een Egalisatiereserve Verkiezingen, conform begroting wordt
ter dekking van de kosten jaarlijks een bedrag toegevoegd van € 25.000.
GEREALISEERD RESULTAAT VOLGEND UIT HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN.
Het boekjaar 2016 sluit met een positief resultaat van € 1.488.319 In overeenstemming met artikel 42 van het
Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) wordt dit saldo van de baten en lasten
afzonderlijk in de balans opgenomen.
Voorzieningen
De in de balans opgenomen voorzieningen worden conform het BBV ingedeeld in de volgende categorieën.
-

-

Voorzieningen wegens verplichtingen en verliezen, waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, maar
waarvan de omvang wel redelijkerwijs ingeschat kan worden;
Voorzieningen voor op de balansdatum bestaande risico’s met betrekking tot bepaalde te verwachten
verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang redelijkerwijs ingeschat kan worden;
Voorzieningen voor kosten, die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits:
o het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand
begrotingsjaar en
o de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
Voorzieningen voor van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden, met uitzondering
van de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen
met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren.

Van een voorziening is dus sprake, als het gaat om te kwantificeren financiële verplichtingen of risico’s. Het gaat bij
voorzieningen om min of meer onzekere verplichtingen, welke te zijner tijd schulden kunnen worden, zoals
bijvoorbeeld met betrekking tot wachtgeld- en belastingverplichtingen, pensioenverplichtingen,
garantieverplichtingen en dergelijke. Ook kunnen voorzieningen betrekking hebben op het in de tijd onregelmatig
gespreid zijn van bepaalde kosten, zoals voor groot onderhoud. Voorts kunnen de voorzieningen een schatting
betreffen van de lasten voortvloeiend uit risico’s welke samenhangen met de bedrijfsvoering, zoals rechtsgedingen.
Elke voorziening moet de omvang hebben van de desbetreffende verplichting of van het desbetreffende risico.
Hierna volgt de stand van de voorzieningen op 1 januari 2016 en 31 december 2016.
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De post voorzieningen bestaat uit:
(bedragen *€ 1.000)

Overzicht voorzieningen

31-12-2015

31-12-2016

Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen
Voorzieningen ter egalisering van kosten

3.965
728

3.742
682

Voorzieningen voor van derden verkregen middelen waarvan bestemming gebonden is

3.804

3.822

8.497

8.246

VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTINGEN EN VERLIEZEN
(bedragen * € 1.000)

Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen

31-12-2015

Voorziening pensioenen wethouders
Voorziening alternatieve trajecten scholen
Voorziening verkiezingen
Voorziening Bruisend Dorpshart
Voorziening faciliterende plannen Grondbedrijf

Toevoegingen

3.362
22
580
3.965

Vrijval t.g.v.
exploitatie
22
25
598
645

400
25
17
56
499

Aanwendingen

31-12-2016

77
77

3.686
56
3.742

Toelichting op de voorzieningen voor verplichtingen en verliezen:
Voorziening pensioenen wethouders
Per ultimo 2016 is € 3.3 miljoen euro beschikbaar voor toekomstige pensioenverplichtingen van (o.a.) voormalige
wethouders. Dit bedrag is gebaseerd op een actuariële berekening becijferd naar de stand per 1 januari 2017. De
voorziening heeft per 31 december een omvang waarmee aan de toekomstige verplichtingen kan worden voldaan.
Deze omvang werd bereikt na een vaste dotatie conform begroting van € 42.000 en een extra toevoeging van
€ 358.405.
Voorziening alternatieve trajecten scholen
De voorziening diende ter bekostiging van alternatieve projecten voor leerplichtige leerlingen die nog op school
zitten. Maar de afgelopen jaren hebben geen mutaties op deze voorziening plaatsgevonden. In de nota Reserve en
Voorzieningen 2017 is door de Raad besloten deze voorziening per 2016 te laten vervallen en het saldo toe te
voegen aan de Reserve onderwijs algemeen.
Voorziening verkiezingen
In de nota Reserve en Voorzieningen is door de Raad besloten de voorziening om te zetten per 2016 in een
Egalisatiereserve Verkiezingen.
Voorziening Bruisend Dorpshart
Het project Bruisend Dorpshart is afgerond, de voorziening Bruisend Dorpshart is om diezelfde rede afgeboekt.
Voorziening faciliterende plannen Grondbedrijf
Hieronder volgt het overzicht:
(bedragen * € 1.000)

Nog te verrekenen kosten - faciliterend m et overeenkomst (82)
15 Amerikastraat-Hoofdstraat
58 Ontw ikkeling Landgoed Binnenpolder > Ontw ikkelplan 't Onthaesten

BBV
herrubricering
Boekw aarde 1-1- balanspost per 1-12016
2016
12
28
40

Investeringen

Inkomsten /
Afboeking

Winstneming

19
19

-

-

Boekw aarde 31-122016
12
47
59

Voorziening
verlieslatend
complex
16
99
115

Balansw aarde 3112-2016
-4
-52
-56

VOORZIENINGEN TER EGALISERING VAN KOSTEN
(bedragen * € 1.000)

Voorzieningen ter egalisering van
kosten
Voorziening groot onderhoud Wetering
Voorziening onderhoud De Werft

31-12-2015

Toevoegingen

728
728

-
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Vrijval t.g.v.
exploitatie
-

Aanwendingen
47
47

31-12-2016
682
682

Voorziening groot onderhoud Wetering
De gemeente heeft het pand Wetering in 2015 in haar bezit gekregen, om in de toekomst het onderhoud te
waarborgen is de Voorziening groot onderhoud de Wetering gevormd volgens onderhoudsplan. In 2016 is
€ 46.827 aangewend voor onderhoudskosten.
Voorziening onderhoud de Werft
Deze voorziening is gevormd bij de overname van het gebouw van het SMC, voor de dekkingskosten voor het
onderhoud van het pand tot de sloop. In 2016 hebben geen mutaties plaatsgevonden.
VOORZIENINGEN VOOR VAN DERDEN VERKREGEN MIDDELEN WAARVAN BESTEMMNG GEBONDEN IS
(bedragen * € 1.000)

Voorziening voor van derden
verkregen middelen waarvan
bestemming gebonden is
Voorziening Riolering
Voorziening Reiniging

31-12-2015

Toevoegingen

Vrijval t.g.v.
exploitatie

Aanwendingen

498
498

439
439

40
40

3.287
517
3.804

31-12-2016

3.744
78
3.822

Voorziening Riolering
De voorziening is gevormd ten einde groot onderhoud en vervangingsinvesteringen te kunnen realiseren aan het
gemeentelijk rioolstelsel. Een bijkomend doel is de tarieven voor het rioolrecht gelijkmatig te doen ontwikkelen tot
het moment dat een kostprijs dekkend niveau is bereikt. De voorziening is een uitvloeisel van het gesloten kostenbatensysteem dat voor de exploitatie van het rioolstelsel wordt gehanteerd. Jaarlijks worden overschotten en of
tekorten op de exploitatie verrekend met deze voorziening. Voor 2016 heeft een onttrekking van € 40.000
plaatsgevonden voor baggerspecievijver Amerikastraat, een dotatie uit de exploitatie van € 497.515.

Voorziening Reiniging
In 2015 is conform regelgeving Besluit Begroting en Verantwoording (het BBV) de egalisatie reserve omgezet in
een voorziening. De voorziening is ingesteld ter egalisatie van de kosten van ophalen en verwerken van (huis-)vuil.
Bijkomend doel is een gelijkmatige en beheerste ontwikkeling van de tarieven te bewerkstelligen. De voorziening is
een uitvloeisel van het gesloten kosten- en batensysteem dat wordt gehanteerd voor de gemeentelijke
reinigingstaak. Incidentele baten en lasten kunnen zo nodig worden verrekend via deze voorziening. In 2016 is
€ 439.388 onttrokken voor dekking van het exploitatie saldo reiniging.
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
De in de balans opgenomen langlopende schulden worden als volgt gespecificeerd:
(bedragen * € 1.000)

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

31-12-2015

Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

33.722
33.722

31-12-2016

37.500
37.500

Over de langlopende schulden bedraagt de rentelast over 2016: € 1.315.562.
Het verloopoverzicht van de onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen ziet
er als volgt uit:
(bedragen * € 1.000)

Onderhandse leningen van:

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Waarvan doorverstrekt aan Casade woondiensten

Oorspronkelijke
bedrag lening
49.285
7.619
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Boekwaarde
01-01-2016
33.722
4.591

Opgenomen

Aflossing

6.000
-

2.222
282

Boekwaarde
31-12-2016
37.500
4.310

Vlottende Passiva
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden als volgt gespecificeerd:
(bedragen * € 1.000)

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

31-12-2015

Kasgeldleningen
Banksaldi
RC verhouding niet financiële instellingen
Overige schulden

31-12-2016

4.000
441
246
3.027
7.714

4.000
313
1.824
6.137

In 2015 zijn forse investeringen gedaan in met name Bruisend Dorpshart, dit is gefinancierd met overtollige
kasmiddelen aan begin boekjaar en een nieuwe kasgeldlening van € 4.000.000. In 2016 is een nieuwe
langlopende lening van 6 miljoen aangetrokken, ondanks een grotere kapitaalbehoefte langlopende geldleningen
wordt 4 miljoen kasgeld aangehouden, omdat kortgeld goedkoper is dan lang geld.

(bedragen * € 1.000)

Kasgeldleningen

31-12-2015

Kasgeldleningen

4.000
4.000

Opgenomen
12.000
12.000

Afgelost

31-12-2016

12.000
12.000

4.000
4.000
(bedragen * € 1.000)

Bank- en girosaldi

31-12-2015

Bank Nederlandse Gemeenten

31-12-2016

441
441

-

Eind 2016 hadden we een tegoed bij de BNG, verantwoord onder activa.
(bedragen * € 1.000)

RC verhouding niet financiële instellingen

31-12-2015

Stimuleringsfonds volkshuisvesting
Rekening-courant BWS

31-12-2016

183
63
246

313
313

Overige schulden:
(bedragen * € 1.000)

Overige schulden

31-12-2015

Crediteuren
Waarborgsommen
Af te dragen loonheffing
Af te dragen pensioenpremie
Inschrijfgelden uitgifte gronden
Overige schulden

31-12-2016

2.552
35
408
21
11
3.027

1.283
35
396
85
21
4
1.824

In 2015 zijn forse investeringen gedaan in met name Bruisend Dorpshart, dit heeft invloed op de grote mutatie
saldo crediteuren.
Overlopende passiva
De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:
Nog te betalen bedragen:
(bedragen * € 1.000)

Overlopende passiva

31-12-2015

Nog te betalen bedragen
Van overheidslichamen ontvangen nog te besteden specifieke uitkeringen
Overige vooruitontvangen bedragen
Overige overlopende passiva

2.860
360
71
3.291
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31-12-2016
3.003
413
218
3.633

(bedragen * € 1.000)

Nog te betalen bedragen

31-12-2015

Nog te betalen bedragen WMO
Nog te betalen bedragen
BTW Openbare werken
Overige nog te betalen bedragen
Te betalen Vennootschapsbelasting

31-12-2016

255
2.318
287
2.860

226
2.620
106
51
3.003

Onder de nog te betalen bedragen zijn de volgende bedragen groter dan € 40.000 opgenomen:
- Rente langlopende leningen
€ 651.000
- WSW Baanbrekers
€ 473.000
- Jeugdzorg PGB 18€ 270.000
- Reservering vakantietoeslag
€ 236.000
- Den ouden ombouw ontsluitingsstructuur
€ 172.000
- Accountantskosten Deloitte
€ 68.000
- Regiotaxi
€ 44.000
- Detachering Wijkcoördinator
€ 41.000
- Oomen Leidingtechniek 4e termijn
€ 41.000
Reservering vakantietoeslag is opgenomen vanwege invoering IKB (Individueel Keuze Budget).

Van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen nog te besteden specifieke uitkeringen:
Het verloopoverzicht ziet er als volgt uit:
(bedragen * € 1.000)

Van overige Nederlandse overheidslichamen ontvangen nog te besteden
specifieke uitkeringen
Vooruitontvangen subsidie ISV III Geluid
Vooruitontvangen subsidie voorschoolse VVE 2011-2016
Vooruitontv. subs. herinrichting Kern Loon op Zand
Vooruitontv. Subs. Ontsluitingstructuur kern LOZ

31-12-2015 Toevoegingen
114
151
95
360

40
107
147

Vrijgevallen
bedragen
88
6
94

31-12-2016
26
145
135
107
413

Overige vooruit ontvangen bedragen:
(bedragen * € 1.000)

Overige vooruit ontvangen bedragen

31-12-2015

Vooruitontvangen posten
Vooruitontvangen bedragen faciliterende plannen Grondbedrijf

31-12-2016

71
71

21
197
218

Vooruitontvangen bedragen faciliterende plannen Grondbedrijf
De gronden binnen het BBV zijn m.i.v. het boekjaar 2016 gewijzigd (Bron: Notitie Grondexploitaties 2016, maart
2016). Onder de vooruitontvangen bedragen vallen nog te verrekenen kosten – faciliterend met overeenkomst.
Hieronder volgt het overzicht:
(bedragen * € 1.000)

Nog te verrekenen kosten - faciliterend m et overeenkomst (82)
39 Herstructurering Mgr. Volkerstr.-Ringvaart
60 Herontw ikkeling Prins Bernardplein
62 Heronw ikkeling Gasthuisstraat 77 (afgesloten)

Boekw aarde 1-12016
-

BBV
herrubricering
balanspost per 1-12016
443
-63
-20
360

Investeringen
56
11
24
91

Winstneming
-

Inkomsten /
Boekw aarde 31-12Afboeking
2016
645
-145
-52
4
649
-197

Voorziening
verlieslatend
complex
-

Balansw aarde 3112-2016
-145
-52
-197

Overige overlopende passiva:
(bedragen * € 1.000)

Overige overlopende passiva

31-12-2015

Nog te verrekenen kosten Grondbedrijf

-

31-12-2016
-

Nog te verrekenen kosten Grondbedrijf
De gronden binnen het BBV zijn m.i.v. het boekjaar 2016 gewijzigd (Bron: Notitie Grondexploitaties 2016, maart
2016). Onder de overige overlopende passiva vallen de nog te verrekenen kosten – faciliterend met overeenkomst.
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Hieronder volgt het overzicht:
(bedragen * € 1.000)

Nog te verrekenen kosten - faciliterend m et overeenkomst
(industrie) (84)
76 Groepsaccomodatie Loonse Molenstraat (afgesloten)
59 Bedrijventerrein de hoogt III

BBV
herrubricering
Boekw aarde 1-1- balanspost per 1-12016
2016
-8
11
3

Investeringen

Inkomsten /
Afboeking

Winstneming
8
8

-

0
0

Voorziening
verlieslatend
complex

Boekw aarde 31-122016
11
11

11
11

Balansw aarde 3112-2016
-

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
De gemeente Loon op Zand is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans
blijkende, verplichtingen. Deze verplichtingen worden ingedeeld in gewaarborgde geldleningen, garantstellingen,
faciliterende plannen Grondbedrijf zonder overeenkomst – nog te verhalen kosten, verrekenbaar verlies en
huurverplichting Modeleur 13, Kaatsheuvel. Voor personeel bestaat de verplichtingen per 31 december voor verlof,
zijnde € 229.000.
Gewaarborgde geldleningen rechtspersonen:
(bedragen * € 1.000)

Geldnemer

Doel

Oorspronkelijk
bedrag lening

Voetbalvereniging D.E.S.K.
Stichting R.O.S.
Stichting Jeugdbelangen De Kuip
M.H.C. DES
Stichting de Gildenbond
Voetbalvereniging D.E.S.K.
M.H.C. DES
Tennisclub Boemerang

Kleedaccommodaties
Verenigingsgebouw
Verenigingsgebouw
Zandkunststofvelden
Verbouw
Kunstgrasveld
Kunstgrasveld
Tennisbaan

€
€
€
€
€
€
€
€
€

182
102
79
350
600
415
290
50
2.068

Borg % Restant bedrag In de loop v.h.
1-1-2016
jaar
gewaardborgd
100
€
130 €
100
€
53 €
100
€
41 €
100
€
27 €
100
€
461 €
100
€
342 €
100
€
213 €
50
€
- €
50
€
1.267 €
50

Aflossing Restant bedrag
31-12-2016
€
€
€
€
€
€
€
€
€

6
1
27
20
10
19
11
94

€
€
€
€
€
€
€
€
€

124
53
40
441
332
194
39
1.223

Garantstellingen rechtspersonen:
(bedragen * € 1.000)

Geldnemer

Doel

Oorspronkelijk
bedrag lening

Casade Woondiensten
Woningcorporatie WSG
Vestia Groep

Woningbouw
Woningbouw
Woningbouw

€
€
€
€

50.319
35.638
2.100
88.057

Borg % Restant bedrag In de loop v.h.
1-1-2016
jaar
gewaardborgd
50
€
47.292 €
50
€
35.638 €
50
€
2.100 €
€
85.030 €
-

Aflossing Restant bedrag
31-12-2016
€
€
€
€

282
282

€
€
€
€

47.010
35.638
2.100
84.748

Garantstellingen natuurlijke personen:
(bedragen * € 1.000)

Geldnemer

Doel

Stater Nederland B.V.
Direktbank
Aegon
ABN-AMRO
Pensioenfonds ABP
FLORIUS
SYNTRUS
Nationale Nederlanden
WESTLANDUTRECHTBANK
Delta Lloyd
SNS bank
Rabo
HVO
ING

Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek
Hypotheek

Oorspronkelijk
bedrag lening
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Borg % Restant bedrag In de loop v.h.
1-1-2013
jaar
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Aflossing Restant bedrag
31-12-2016
€
100
€
170
€
201
€
304
€
204
€
641
€
85
€
215
€
4
€
143
€
129
€
21
€
15
€
620
€
2.853

Faciliterende plannen Grondbedrijf zonder overeenkomst – nog te verhalen kosten
Het zijn faciliterende plannen waarbij de gemeente al kosten heeft gemaakt. De tendentie is kosten te verhalen bij
het afsluiten van overeenkomsten, maar dit zal naar verwachting niet meer kunnen.
Hieronder volgen de overzichten uitgesplitst naar niet-bedrijventerreinen en bedrijventerreinen (industrie):
(bedragen * € 1.000)

Nog te verhalen kosten - faciliterend zonder overeenkomst
33 Chalet Fontaine- 't Rooi Dorp
64 Herontw ikkeling Vaart 40 (afgesloten)

BBV
herrubricering
Boekw aarde 1-1- balanspost per 1-12016
2016
90
090

Investeringen

Inkomsten /
Afboeking

Winstneming
-

-

00-

Boekw aarde 31-122016
90
90

Voorziening
verlieslatend
complex
90
90

Balansw aarde 3112-2016
(bedragen * € 1.000)

Nog te verhalen kosten - faciliterend zonder overeenkomst
(industrie)
50 Hoge Steenw eg 85

BBV
herrubricering
Boekw aarde 1-1- balanspost per 1-12016
2016
17

Investeringen

Inkomsten /
Afboeking

Winstneming
-

-

-

Boekw aarde 31-122016
17

Voorziening
verlieslatend
complex
17

Balansw aarde 3112-2016
0

Verrekenbaar verlies
Het fiscaal verlies op basis van de gemiddelde kostprijsbenadering bedraagt € 136.411. Het fiscaal verlies op basis
van de voortschrijdende kostprijsbenadering bedraagt € 88.026. Omdat 2016 het eerste belastingjaar is voor de
vennootschapsbelasting voor de gemeente is er nog geen sprake van een voorwaarts verrekenbaar verlies over
het verleden. Het verlies van het onderhavige jaar kan worden voortgewenteld naar toekomstige jaren.
Huurverplichting Modeleur 13, Kaatsheuvel
In 2017 loopt de huurverplichting nog door voor maximaal € 137.000 in afwachting van ingebruikname van de
Brandweerkazerne op het Anton Pieckplein.
Overige niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Eind 2013 zijn de door de gemeente gebouwde brandweerkazernes verkocht aan de Veiligheidsregio Midden- en
West-Brabant. In de koopovereenkomst is de voorwaarde opgenomen, dat indien de Veiligheidsregio niet langer
eigenaar wenst te zijn c.q. de kazernes niet meer voor de huidige bestemming gebruikt worden de gemeente is
gehouden alsdan het eigendom van de brandweerkazernes terug te kopen. De terugkoopprijs zal gelijk zijn aan de
op dat moment geldende boekwaarde.
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Single information, single audit (SiSa)

OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van
Besteding (jaar T) aan overige
Onderwijsachterstanden Besteding (jaar T) aan
activiteiten (naast VVE) voor
beleid 2011-2017 (OAB) voorzieningen voor
voorschoolse educatie die
leerlingen met een grote
voldoen aan de wettelijke
achterstand in de Nederlandse
kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO)
166, eerste lid WPO)
Besluit specifieke
uitkeringen
gemeentelijke
onderwijsachterstanden
beleid 2011-2017

artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017
Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
vroegschoolse educatie met
bevoegde gezagsorganen van Deze indicator is bedoeld voor
scholen, houders van
de tussentijdse afstemming
kindcentra en
van de juistheid en volledigheid
peuterspeelzalen (conform
van de
artikel 167 WPO)
verantwoordingsinformatie

Gemeenten
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

€ 68.610
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€ 26.000
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 06

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€ 64.368
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle n.v.t
Indicatornummer: D9 / 07

1
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Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€ 150.851
Van andere gemeenten in (jaar
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 08

I&M

E3

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017
Hieronder per regel één
Besteding (jaar T) ten laste
Overige bestedingen (jaar T)
Besteding (jaar T) door
Correctie over besteding (jaar TSubsidieregeling
meerwerk dat o.b.v. art. 126
1)
sanering verkeerslawaai beschikkingsnummer en in de van rijksmiddelen
kolommen ernaast de
Wet geluidshinder ten laste
verantwoordingsinformatie
van het Rijk komt
Subsidieregeling
sanering verkeerslawaai
Provincies, gemeenten
en gemeenschappelijke
regelingen (Wgr)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 01

1 IenM/bsk-2014/255310
Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 02

€ 161.700
Kosten ProRail (jaar T) als
bedoeld in artikel 25 lid 4 van
deze regeling ten laste van
rijksmiddelen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 06

1 IenM/bsk-2014/255310

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 07

€0

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 03

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: E3 / 05

€ 1.547.002
Cumulatieve bestedingen ten
laste van rijksmiddelen tot en
met (jaar T)

€0
€0
Cumulatieve overige
Cumulatieve Kosten ProRail tot Eindverantwoording Ja/Nee
bestedingen tot en met (jaar T) en met (jaar T) als bedoeld in
artikel 25 lid 4 van deze regeling
Deze indicator is bedoeld voor ten laste van rijksmiddelen
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid Deze indicator is bedoeld voor
van de juistheid en volledigheid van de
de tussentijdse afstemming van
van de
verantwoordingsinformatie
de juistheid en volledigheid van
verantwoordingsinformatie
de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 08

€ 190.806
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Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 09

€ 1.784.345

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 10

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E3 / 11

Nee

I&M

E27B

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d.
Hieronder per regel één
Besteding (jaar T) ten laste
Overige bestedingen (jaar T)
Brede doeluitkering
Correctie ten opzichte van
verkeer en vervoer SiSa beschikkingsnummer en in de van provinciale middelen
tot jaar T verantwoorde
tussen medeoverheden kolommen ernaast de
bestedingen ten laste van
verantwoordingsinformatie
provinciale middelen
Provinciale beschikking
en/of verordening
Indien de correctie een
vermeerdering van
Gemeenten en
bestedingen betreft, mag
Gemeenschappelijke
het alleen gaan over nog
Regelingen
niet eerder verantwoorde
bestedingen
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 01

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 02

1 C2162390/3781715 M-W-002- € 10.367
15
Kopie beschikkingsnummer
Cumulatieve besteding ten
laste van provinciale middelen
tot en met (jaar T)
Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 03

€ 10.367

Toelichting
Cumulatieve overige
bestedingen tot en met (jaar T)

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 05

€ 5.139
Eindverantwoording Ja/Nee
Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit
dat het project is afgerond en u
voor de komende jaren geen
bestedingen meer wilt
verantwoorden

Deze indicator is bedoeld voor
de tussentijdse afstemming
van de juistheid en volledigheid
van de
verantwoordingsinformatie
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Indien de correctie een
vermeerdering van
bestedingen betreft, mag het
alleen gaan over nog niet
eerder verantwoorde
bestedingen

Aard controle R
Indicatornummer: E27B / 04

€ 5.139

Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 06
Indicatornummer: E27B / 07
Indicatornummer: E27B / 08
1 C2162390/3781715 M-W-002- € 15.506
€ 15.506
15

10 januari 2017
Correctie ten opzichte van tot
jaar T verantwoorde overige
bestedingen

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 09

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: E27B / 10

Ja

SZW

G2

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017
Besteding (jaar T) algemene
Baten (jaar T) algemene
Besteding (jaar T) IOAW
Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ
Gebundelde uitkering
bijstand (exclusief Rijk)
Rijk)
op grond van artikel 69 bijstand
Participatiewet_gemeen
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
tedeel 2016
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over
(jaar T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle
taken heeft uitbesteed
aan een Openbaar
lichaam opgericht op
grond van de Wgr.

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

€0
Baten (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

€0
Baten (jaar T) WWIK
(exclusief Rijk)

€0
Besteding (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

€0
Baten (jaar T)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

€0
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Gemeente
I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

€0
Besteding (jaar T) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€0
Volledig zelfstandige
uitvoering Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2 / 12

Nee

SZW

G2A

Gebundelde uitkering
op grond van artikel 69
Participatiewet_totaal
2015
Gemeenten die
uitvoering in (jaar T-1)
geheel of gedeeltelijk
hebben uitbesteed aan
een Openbaar lichaam
o.g.v. Wgr
verantwoorden hier het
totaal (jaar T-1).
(Dus: deel Openbaar
lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G2B + deel
gemeente uit (jaar T-1)
regeling G2A)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van
Hieronder per regel één
Besteding (jaar T-1) algemene
gemeente(code) uit (jaar T-1)
bijstand
selecteren en in de kolommen
ernaast de
inclusief geldstroom naar
verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam
die gemeente invullen
I.1 Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 01

1 060809 Gemeente Loon Op
Zand
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij indicator
G2A / 01

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte werkloze
werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 02

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 03

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 05

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 06

€ 66.827

€ 291.611

€ 217

€ 51.235

Baten (jaar T-1) IOAZ
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Baten (jaar T-1) Bbz 2004
levensonderhoud beginnende
zelfstandigen

Baten (jaar T-1) WWIK
(exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 07

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 08

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 09

€0

Baten (jaar T-1)
Loonkostensubsidie o.g.v. art.
10d Participatiewet (excl. Rijk)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 13

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 14

€0
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inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 10

€0

inclusief geldstroom naar
In de kolommen hiernaast de
openbaar lichaam
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen
Participatiewet (PW)

1 060809 Gemeente Loon Op
Zand

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 04

€ 3.134.889

In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor I.3 Wet inkomensvoorziening
die gemeente invullen
oudere en gedeeltelijk
arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (IOAZ)

1 060809 Gemeente Loon Op
Zand
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij indicator
G2A / 01

artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017
Baten (jaar T-1) algemene
Besteding (jaar T-1) IOAW
Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Besteding (jaar T-1) IOAZ
bijstand (exclusief Rijk)
Rijk)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Participatiewet (PW)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 11

€0

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G2A / 12

€0

SZW

G3

Besluit
bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_gemeent
edeel 2016
Besluit
bijstandverlening

SZW

G3A

Besluit
bijstandsverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
beginnende
zelfstandigen)_totaal
2015
Besluit

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van
Besteding (jaar T)
Besteding (jaar T)
levensonderhoud gevestigde
kapitaalverstrekking (exclusief
zelfstandigen (exclusief Bob)
Bob)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 01

€0
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Rijk)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

Nee
Besteding (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 02

Baten (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)
(exclusief Rijk)
inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 03

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 04

€0

Besteding (jaar T-1) Bob

Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Besteding (jaar T-1) aan
Rijk)
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 07

1 060809 Gemeente Loon Op
Zand

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€ 127.024

inclusief geldstroom naar
In de kolommen hiernaast de
verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam
die gemeente invullen

€ 59.932

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 08

€0

10 januari 2017
Besteding (jaar T) aan
onderzoek als bedoeld in artikel
56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besteding (jaar T) Bob

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0

€0

Baten (jaar T-1)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T-1) aan
onderzoek als bedoeld in
artikel 56 Bbz 2004 (exclusief
Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 / 09

€0
Besteding (jaar T-1)
levensonderhoud gevestigde
zelfstandigen (exclusief Bob)

Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3A / 01

1 060809 Gemeente Loon Op
Zand
Hieronder verschijnt de
gemeente(code) conform de
keuzes gemaakt bij G3A / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

€0
€0
€0
Besteding (jaar T) aan
Volledig zelfstandige uitvoering
uitvoeringskosten Bob als
Ja/Nee
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

€0
Hieronder per regel één
gemeente(code) uit (jaar T-1)
selecteren en in de kolommen
ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d.
Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T)
gevestigde zelfstandigen
kapitaalverstrekking (exclusief
(exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 09

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 10

€0
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inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam

Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 05

€ 9.306

inclusief geldstroom naar
openbaar lichaam
Aard controle R
Indicatornummer: G3A / 06

€ 13.238

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: de gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN JAARREKENING 2016
Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2016 van de gemeente Loon op Zand gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
•

Geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2016 als van de activa en passiva van de gemeente
Loon op Zand op 31 december 2016 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording
provincie en gemeenten (BBV).

•

Zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2016 in alle
van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de
begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder
verordeningen van de gemeente, zoals opgenomen in het controleprotocol en normenkader
rechtmatigheid 2016.

De jaarrekening bestaat uit:
•

De balans per 31 december 2016.

•

Het overzicht van baten en lasten over 2016.

•

•

De toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen, inclusief de in het jaarverslag bij het onderdeel ‘Programmaverantwoording 2016’
per programma onder ‘Wat heeft het gekost?’ opgenomen toelichtingen.
De SiSa-bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol en
normenkader rechtmatigheid 2016 zoals dit op 14 december 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld en
de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT) 2016. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.
Wij zijn onafhankelijk van de gemeente Loon op Zand zoals vereist in de Verordening inzake de
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en
beroepsregels accountants (VGBA).
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Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel
bepaald op € 558.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten
1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten, zoals is vastgelegd in het controleprotocol 2016 dat
door de gemeenteraad op 14 december 2016 is vastgesteld.
Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de
gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in de Regeling controleprotocol WNT 2016.
Wij zijn met de gemeenteraad overeengekomen dat wij aan de gemeenteraad tijdens onze controle
geconstateerde afwijkingen boven de € 558.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze
mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

VERKLARING OVER DE IN DE JAARSTUKKEN OPGENOMEN ANDERE INFORMATIE
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die
bestaat uit:
•

Het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
•

•

Met de jaarrekening verenigbaar is zoals bedoeld in artikel 213 lid 3 sub d Gemeentewet en geen
materiële afwijkingen bevat.
Alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de voor de gemeente van toepassing zijnde vereisten in
de Gemeentewet en aan de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde
diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere
informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.
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BESCHRIJVING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN MET BETREKKING TOT DE
JAARREKENING
Verantwoordelijkheden van het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad
voor de jaarrekening
Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw
weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het college van burgemeester en
wethouders is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de
in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeente,
zoals opgenomen in het normenkader.
In dit kader is het college van burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing die het college van burgemeester en wethouders noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken
zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële
verslaggeving van de gemeente.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het
Bado, het controleprotocol en normenkader 2016 dat is vastgesteld door de gemeenteraad op
14 december 2016 en de Regeling Controleprotocol Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke
en semipublieke sector (WNT) 2016, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle
bestond onder andere uit:
•

Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang
bevat als gevolg van fouten of fraude dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van baten en lasten
alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het
opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het
doorbreken van de interne beheersing.
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•

Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de
gemeente.

•

Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door
het college van burgemeester en wethouders en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan.

•

Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen
toelichtingen.

•

Het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met de gemeenteraad onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Breda, 12 juli 2017
Deloitte Accountants B.V.
Was getekend: drs. W. Veldhuis RA
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Risicoprofiel
Volgnr. Onderwerp
Risico / oorzaak
Risico's binnen reguliere bedrijfsvoering (structureel)
1

2

3

4
5

Renterisico

Beheersmaatregel

Schommelingen op de geld- en
kapitaalmarkt

In principe afgedekt via
renterisiconorm (zie
paragraaf financiering)
Decentralisatie
Overgehevelde rijkstaken zonder
Op inspelen door taak voor
voldoende financiële compensatie.
budget uit te voeren dat
wordt meegegeven door
Rijk
Decentralisatie jeugdzorg
In 2015 wordt ongeveer 6 mld. voor
Op inspelen door taak voor
jeugdzorg gedecentraliseerd; hiervan budget uit te voeren dat
gaat ca € 4,7 mln. naar Loon op Zand, wordt meegegeven door
onder 10% efficiencykorting.
Rijk
Algemene uitkering gemeentefonds Schommelingen vanwege de
Tijdig op anticiperen via
koppeling met de rijksuitgaven
financieel perspectief
Kapitaalgoederen (gebouwen,
In principe geen risico omdat
Periodieke
wegen, etc.)
onderhoud is te voorzien. Echter,
onderhoudsinspectie i.c.m.
vanwege een incidentele korting op
herziening beheerplannen
met name het budget wegen is het
risco aanzienlijk vergroot. In begroting
2016 extra middelen opgenomen.

K I

Bedrag

RisicoI/S score %

Bedrag

1 2

150.000 S

2

0%

0

3 2

250.000 S

6

25%

62.500

3 3

470.000 S

9

25%

117.500

3 3

400.000 S

9

25%

100.000

3 3

450.000 S

9

25%

112.500

6

Toerekening vaste (personeels)
kosten aan projecten

Wanneer aantal projecten terugloopt
dienen deze kosten binnen de
reguliere exploitatie te worden
opgevangen

Strategisch
personeelsbeleid kan
hulpmiddel zijn om formatie
op taken/projecten af te
stemmen

3 2

200.000 S

6

25%

50.000

7

Gebruik welzijnsgebouwen

1

0%

0

Bouwleges

100.000 S

6

50%

50.000

9

Kortleven pensioen wethouders

Het vroegtijdig overlijden van een
(ex)bestuurder kan grote financiele
consequenties hebben vanwege
wettelijke verplichtingen (verzekerbaar)

Kan op gestuurd worden via 1 1
subsidievoorwaarden
Tijdig inkomstenpost
3 2
bijstellen en binnen
financieel perspectief op
inspelen
Verzekeren danwel
1 2
opvangen binnen
weerstandsvermogen

50.000 S

8

Wegvallen huurinkomsten door vertrek
gebruikers
Relatief grote eigen inkomstenpost die
conjuctuurgevoelig is

75.000 S

2

0%

0

10

Wachtgeldverplichtingen
bestuurders

Bij mutaties in het college kunnen
wachtgeldverplichtingen onstaan

3 2

100.000 S

6

25%

25.000

3 2

200.000 S

6

25%

50.000

3 2

100.000 S

6

25%

25.000

5 2

100.000 S

10 100%

100.000

3 1

50.000 S

3

0%

0

5 3

500.000 S

15

50%

250.000

3 2

150.000 S

6

25%

37.500

750.000 S

9

25%

187.500

75.000 S

6

25%

18.750

11

12

13
14

15

16

Verzekeren danwel
opvangen binnen
weerstandsvermogen
Beheerplannen
Beheerplan geeft geen goede indicatie Periodieke herziening
van de benodigde jaarlijkse dotatie
beheerplannen
danwel de hoogte van de betreffende
voorziening is op andere wijze niet op
peil
Deelname gemeenschappelijke
AB kan besluiten nemen met
Feitelijk niet aanwezig,
regelingen
financiele consequenties waaraan de gemeente is
gemeente vanwege de constructie
vertegenwoordigd in AB.
gehouden is
Personeel
Lastig vervulbare vacatures waardoor Aantrekkelijke werkgever
externe inhuur noodzakelijk is
blijven
Tekorten op exploitatielasten eigen Geen sluitende exploitatie
Jaarlijks toezicht op
gebouwen
bedrijfsvoering betrokken
instelling
Open einderegeling (structureel)
Wet werk en bijstand
Groei aantal bijstandgerechtigden tot Sterk beleid op voorkomen
de macornorm vallen onder eigen
van instroom
risico
Wmo (oud)
Schommelingen in het
Scherp t.a.v. verstrekkingen
clientenbestand i.c.m. het
en inspelen via perspectief.
Ontwikkelen van collectieve
beschikbare macrobudget
(herverdelingen)
voorzieningen.

17

WMO nieuw en Jeugdzorg

Nog onvoldoende zicht op de
daadwerkelijke hulp die gevraagd en
geboden zal moeten worden.

Goede indicatiestelling en
3 3
het ontwikkelen van
collectieve voorzieningen en
uitgaan van eigen kracht

18

Leerlingenvervoer

Leerlingen met een bijzondere
handicap die over een grote afstand
recht op vervoer hebben

Feitelijk niet aanwezig

3 2

subtotaal structureel
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1.186.250

Volgnummer
Risico
Oorzaak
Risico's binnen reguliere bedrijfsvoering (incidenteel)
20

Garanties op aangegane
geldleningen door derden

21

Voorschotten aan organisaties die
kerntaken voor de gemeente
verrichten
Afvalinzameling en - verwerking

22

Ramp c.q. groot incident

Afwikkeling faillissement

23

Projecten
Bruisend Dorpshart*

24

Overige projecten "grondbedrijf"**

25

Herinrichting infrastructuur kern
Loon op Zand

26

Leegstaande (school)gebouwen

27

Planschade

28

Bodemvervuiling

Over het algemeen zogenaamde
toegelaten instellingen die ook onder
de werkingsfeer van het WSW vallen
maar desalniettemin in de financiele
problemen kunnen komen
Door faillissement kan gemeente voor
dubbele kosten komen te staan

Beheersmaatregel

K I

Bedrag

RisicoI/S score %

€

Risico zeer beperkt, geen
garanties meer vestrekken

1 3

2.500.000 I

3

0%

0

Voorschotten beperken tot
maand c.q. kwartaal

3 2

100.000 I

6

50%

50.000

De gewesten binnen Noord-Brabant
Risico is beperkt
hebben niet de tot 1-1-2017
overeengekomen minimum
hoeveelheid brandbaar restafval
geleverd. Attero claimt
schadevergoeding die in 1e instantie
in arbitrage is afgewezen..Attero vecht
het vonnis in arbitrage aan. De
aanspraak beloopt voor Loon op Zand
ca € 230.000 (€ 10,00/inwoner). De
gevolgen van een nadelig eindvonnis
worden gedekt uit de voorziening
reiniging.

1 2

230.000 I

5

0%

0

Gemeente wordt door bijvoorbeeld
Feitelijk niet aanwezig
ministerie niet volledig
gecompenseerd voor de kosten die
gemaakt zijn
Mogelijk wordt de gemeente
Gering
aangesproken in een bodemprocedure

1 3

250.000 I

3

0%

0

1 3

1.700.000 I

5

10%

170.000

In deze paragraaf wordt het
Zijn binnen project
risicoprofiel van het betreffende project benoemd en worden
overgenomen
jaarlijks bijgesteld in de
voortgangsrapportage van
het project

1 3

450.000 I

3

0%

Risicoinventarisatie is onderdeel van
de MPG, het profiel is integraal
onderdeel van het totale
weerstandsvermogen
Ten gevolge van de ombouw van de
N261 tot A261 dient de infrastructuur
voor de kern Loon op Zand ingrijpend
te worden uitgebreid en aangepast.
Met name de aanpassing binnen de
bebouwde kom is complex en kan
leiden tot onvoorziene zaken en extra
kosten
Door terugloop van leerlingen gaan
scholen sluiten en/of fuseren. Door
beperkte exploitatiemogelijkheden van
de vrijkomende schoolgebouwen kan
dit afboeking van de boekwaarde
leiden
Niet binnen exploitatieovereenkomst af
te dekken planschaden
Voor zover bekend zijn alle percelen
die vervuild zijn in kaart gebracht.
Volgens inschattingen zijn er weinig
risico's aanwezig. Wel hebben we een
aantal keren met een relatief nieuw
fenomeen nl. "asbestsanering" te
maken gehad.

Zijn binnen project
benoemd

1 3 14.077.000 I

3

11%

1.529.000

Binnen het project wordt
een strikt
risicomanagement
gehanteerd teneinde de
risico's zoveel mogelijk te
beheersen

5 2

250.000 I

10

75%

187.500

Maximaal de mogelijkheden 3 3
voor hergebruik of
herbestemming benutten

1.135.000 I

9

75%

851.250

0

Feitelijk niet aanwezig

3 2

75.000 I

6

50%

37.500

Feitelijk niet aanwezig

3 2

100.000 I

6

50%

50.000

subtotaal incidenteel
totaal
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2.875.250
4.061.500
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Bezoekadres

Het Klavier
Anton Pieckplein 1, Kaatsheuvel

Postadres

Postbus 7, 5170 AA Kaatsheuvel
Telefoon 0416 - 289111
Website: www.loonopzand.nl
E-mail: info@loonopzand.nl
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