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Voorwoord
Voor u ligt de programmabegroting 2017 – 2020, de derde van de nieuwe raadsperiode.
Deze programmabegroting borduurt voort op het raadsakkoord van 2014 dat nog steeds actueel is. Zoals ook al in
de kadernota gemeld, is vasthouden aan het ingezette beleid op de transities voor 2017 de belangrijkste
aanbeveling.
De zeven ambities uit het raadsakkoord
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

We zijn steeds actief in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners over
belangrijke zaken in onze gemeente.
Iedereen doet mee.
Onze dorpskernen zijn schoon, heel en veilig.
Door meer in te zetten op Leisure maken we de plaatselijke economie sterker en onze
leefomgeving aantrekkelijker.
In onze dienstverlening zijn we een betrouwbare partner.
Onze dorpskernen bruisen en zijn goed bereikbaar.
Ons financieel beleid is gezond met een sluitende meerjarenbegroting.

Om de ambities waar te maken werken we samen met vele partijen, zoals: inwoners, cliëntenraden, raad en
raadsleden, woningbouwverenigingen, politie, maatschappelijk werk, belangenvertegenwoordigers,
zorginstellingen, welzijnsinstellingen, sportorganisaties, verenigingen, onderwijs, culturele organisaties, regio Hart
van Brabant, De Langstraat, Provincie en nog vele anderen.
Ambities versus financiële ruimte
De, vaak ingrijpende, bezuinigingen van de afgelopen jaren hebben ervoor gezorgd dat we over een sluitende
financiële meerjarenbegroting beschikken. Ook onze vermogenspositie is redelijk te noemen.
Voorzichtigheid blijft echter geboden. Voor onze inkomsten zijn we voor een steeds groter deel afhankelijk van de
algemene uitkering uit het gemeentefonds. De praktijk wijst uit dat de ramingen daarvan sterk fluctueren. Aan de
uitgavenkant is het aantal open-einde-regelingen juist sterk toegenomen. De combinatie van deze factoren maakt,
zeker voorlopig nog, de daadwerkelijke financiële uitkomsten van de komende jaren onzeker.
Die onzekerheid is echter geen aanleiding tot beleidswijzigingen op dit moment. Wel is het van belang een solide
vermogenspositie aan te houden om negatieve financiële uitkomsten op te kunnen vangen.
Ons financieel perspectief, bestaand beleid, ziet er op dit moment als volgt uit.
x € 1.000
Primitieve begroting 2017-2020

2017

2018

2019

2020

94

554

430

288

Hiermee is zichtbaar dat er enige ruimte is om een extra aantal ambities uit het raadsakkoord waar te maken.
In het hoofdstuk “Financiële positie” dragen we hier een aantal suggesties voor aan. We gaan hierover graag met
de raad in gesprek om gezamenlijk tot een definitieve keuze daarin te komen.
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Leeswijzer
Opzet van de programma’s
De indeling en opzet van de programma’s is gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Vanaf 2017 is er, conform het
advies van de commissie Depla, sprake van 9 programma’s die zijn onderverdeeld in taakvelden. De gemeente
Loon op Zand volgt die voorgeschreven indeling waarmee een betere vergelijking met andere gemeenten wordt
beoogd.
De opzet van de programma’s is in principe wel gelijk gehouden aan die van vorig jaar. Elk programma start met
een beknopte beschrijving van het programma gevolgd door de eerste W-vraag: ‘wat willen we bereiken?’ Voor elk
voorgeschreven taakveld, mits relevant, wordt dit beschreven.
Bij de tweede W-vraag: ‘wat gaan we daarvoor doen?’ beschrijven we de belangrijkste activiteiten voor het
begrotingsjaar 2017, en, mits relevant, voor latere jaren, inclusief belangrijke ontwikkelingen voor het programma
en op onderdelen een duiding van het belangrijkste bestaande beleid voor dat programma.
Vervolgens volgt de beantwoording van de derde W-vraag: ‘wat mag het kosten?’ Hierin nemen we een uitsplitsing
op van de lasten en baten per programma naar de onderliggende nieuwe taakvelden. De toelichting op de
financiële staatjes bevat alleen verschillen op de zogenaamde directe lasten en baten. Verschuivingen in
bijvoorbeeld interne doorbelastingen blijven buiten beschouwing. Vanwege nieuwe begrotingsvoorschriften worden
er minder kosten toegerekend aan de verschillende taakvelden. Dat zorgt bij alle taakvelden voor lagere lasten,
deze komen tot uitdrukking binnen het nieuwe taakveld “Overhead”.

Sterkte:
communiceren
(uitdragen)

Sterkte:
handhaven
(geen actie)

Dienstverlening

Tevredenheid

hoog

Beleidsindicatoren
Een onderdeel van de adviezen van de commissie Depla betreft een 39-tal, voor iedere gemeente verplicht,
voorgeschreven beleidsindicatoren. Deze worden aangevuld met de uitkomsten van de burgerpeiling van
“Waarstaatjegemeente”, inclusief een vergelijking met voorgaande jaren en een referentiegroep.
De onderstaande figuur laat in één oogopslag zien hoe de inwoners in 2016 de gemeente waarderen op een aantal
terreinen. Bij de afzonderlijke programma’s gaan we hier nader op in.

laag

Relatie burger
en gemeente
Zwakte:
Verbeteren

Zwakte:
geen
prioriteit
weinig
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Financiële positie
De financiële zaken die nieuw zijn ten opzichte van de vorige begroting en die er ook echt toe doen qua
besluitvorming zijn om die reden bewust samengevat in het hoofdstuk “Financiële positie”.
In dat hoofdstuk geven we ook een uiteenzetting van de verdere ontwikkeling van onze financiële positie inclusief
ontwikkelingen voor de jaren 2017-2020.
Paragrafen
De begroting wordt afgesloten met een beschrijving van een aantal paragrafen die ondersteunend zijn aan
verschillende programma’s.
27 september 2016,
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

P.A.M. van Bavel
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Programma 0: Bestuur en ondersteuning
Onderwerp van het programma
De gemeente Loon op Zand heeft in de afgelopen jaren een omslag ingezet die, in het kort, te duiden is als: “van
zorgen voor naar zorgen samen met…”. Dit betekent dat we als gemeente minder vaak zelf het initiatief nemen
of regisseren. In plaats daarvan willen we meer stimuleren en anticiperen, kortom initiatieven van anderen
mogelijk maken. 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.
Met de nieuwe programma-indeling maken vanaf 2017 een groot aantal meer financieel-administratieve
taakvelden onderdeel uit van dit programma.

Wat willen we bereiken?
Bestuur
Doe-democratie
De samenleving verandert, inwoners hebben directer toegang tot informatie en willen actiever betrokken worden bij
(beleids)ontwikkelingen die hen direct aangaan (“doe-democratie”). Ook de rol van de gemeente verandert
daardoor.
Bestuursstijl
We staan dichtbij de inwoners, luisteren naar mensen. Samen met elkaar het open gesprek aangaan en doen is
ons uitgangspunt. Belangrijk is ook te leren van elkaar, zodat je onderdelen elders weer kunt toepassen. Het gaat
dan ook om inspireren en uitproberen. In de nieuwe bestuursperiode willen de gemeenteraad en het college vooral
in een vroeg stadium het gesprek aangaan met inwoners en ondernemers om te ontdekken wat er leeft en speelt.
Dit zodat mensen niet hoeven te reageren en via actie en protest duidelijk moeten maken wat zij vinden.
De gemeenteraad en het college willen samen met onze inwoners aan de voorkant kunnen anticiperen en
initiatieven meenemen in beleidsontwikkelingen.
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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 geven graag gehoor 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 we willen bijdragen aan de ontwikkeling van Brabant. Voor wat betreft dit laatste
zien we vooral een rol in de uitwerking van de Leisure-agenda.
Burgerzaken
Dienstverlening
We zijn een betrouwbare partner. We organiseren de dienstverlening dichtbij onze inwoners of liefst tussen onze
inwoners. We breiden de digitale contactmogelijkheden en dienstverlening verder uit, zonder dat onze persoonlijke
benadering verdwijnt. Onze inwoners kunnen op afspraak bij ons langskomen. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen
we op huisbezoek komen. Vraaggericht werken is ons uitgangspunt, waarbij we ons laten leiden door de logica van
de inwoner: ‘eerst begrijpen en dan begrepen worden’. We bannen onnodige administratieve lasten of regels uit en
ook in de ontwikkeling van onze dienstverlening willen we dat inwoners participeren. In onze communicatie zijn we
eenduidig en begrijpelijk.
Beheer overige gebouwen en gronden
Op dit taakveld komen de kosten tot uitdrukking van gebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet
tijdelijk) in bezit heeft en niet op de een of andere wijze in exploitatie zijn genomen.
Overhead
Met ingang van de begroting 2017 mag de overhead niet meer via uurtarieven aan de diverse producten worden
toegerekend. Met overhead wordt bedoeld: management, ondersteunende diensten, huisvesting, ICT, etc. De
kosten die voor overhead gemaakt worden zijn noodzakelijk om de directe gemeentelijke producten en diensten zo
goed mogelijk te leveren. We hebben geen specifiek doel gekoppeld aan overhead, behalve dat we ook die
ondersteunende zaken zo efficiënt mogelijk willen uitvoeren. Het taakveld is opgenomen om de gemeenteraad
inzicht te bieden in de kosten van overhead, we verwijzen naar paragraaf 5 Bedrijfsvoering voor een nadere
toelichting daarop.
Treasury
Zorgdragen voor voldoende liquide middelen om aan directe betalingsverplichtingen te kunnen voldoen en
daarnaast zorgdragen voor langlopende financiering tegen zo gunstig mogelijke condities.
Bij de uitvoering van dit taakveld voldoen we aan de spelregels van de wet Financiering decentrale overheden en
ons eigen treasurystatuut. Op dit taakveld worden de daadwerkelijke rentekosten verantwoord en daarnaast
worden vanuit dit taakveld zowel de daadwerkelijke als de bespaarde rentekosten toegerekend aan de overige
taakvelden, zie voor een nadere toelichting ook paragraaf 4, Financiering.
Lokale heffingen
De inkomsten uit Onroerende Zaakbelasting, Hondenbelasting en Reclamebelasting worden verantwoord onder dit
taakveld. Via programma 3 wordt de ontvangen reclamebelasting uitbetaald aan de ondernemersvereniging. Voor
het overige wordt verwezen naar paragraaf 1, Lokale heffingen.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Algemeen
Dit is de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente omdat deze middelen in principe vrij besteedbaar zijn,
tegelijkertijd hebben we als gemeente op de hoogte hiervan geen enkele invloed. Als gevolg van de
rijksbezuinigingen tijdens de financiële en economische crisis is de algemene uitkering in de afgelopen jaren
telkens gedaald tot en met het jaar 2017. In 2018 is pas weer voor het eerst sprake van een groei. Dat bedrag blijft
overigens de jaren erna ongeveer gelijk. Overigens is vroegtijdig in de verschillende meerjarenbegrotingen
rekening gehouden met dat gegeven.
Ontwikkeling ten opzichte van de vorige begroting
Ondanks dat de algemene uitkering voor de komende jaren redelijk constant is, is er wel sprake van een hogere
uitkering voor de komende jaren ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting (al gerapporteerd in de kadernota).
Dat zorgt er in belangrijke mate voor dat onvermijdbare kostenstijgingen in onze begroting opgevangen kunnen
worden, er sprake is van een meerjarig sluitende begroting en er beperkt ruimte is voor beleidsintensiveringen.
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Overige baten en lasten
Het beleidsproduct algemene baten en lasten wordt benut wanneer middelen (nog) niet aan een specifiek
beleidsproduct zijn toe te rekenen. De voorgeschreven post onvoorzien maakt deel uit van dit taakveld alsmede
een tijdelijk budget voor frictiekosten (in relatie tot de bezuinigingen van een aantal jaren geleden).
Budget voor samenlevingsinitiatieven
Ook dit budget maakt deel uit van de overige baten en lasten. De gemeenteraad heeft in 2014 besloten een budget
voor samenlevingsinitiatieven in te stellen. Aanleiding waren de bezuinigingen op welzijn en waarderingssubsidies
en de visie dat de gemeente meer uit wil gaan van de eigen kracht van inwoners. Er werd voorzien dat initiatieven
vanuit de samenleving in de opstartfase een (financieel) steuntje in de rug konden gebruiken om daarna op eigen
benen te staan.
In 2016 heeft de directie op verzoek van het college een korte evaluatie uitgevoerd.
Budget samenlevingsinitiatieven
Beschikbaar
Besteed

2014

2015

2016

50.000
37.300

75.000
41.000

100.000
35.000*

*t/m september 2016

Bij de beoordeling van ingediende verzoeken is telkens zwaar meegewogen of er daadwerkelijk sprake was van
een nieuw initiatief c.q. voorziening die echt dat eenmalige steuntje in de rug nodig had om daarna op eigen benen
te kunnen staan.
De conclusie van de directie is dat deze initiatieven spaarzaam waren. Vaak was een motivatie voor een verzoek
om budget gelegen in het feit dat de organisatie de exploitatie van een evenement niet rond kreeg vanwege een
gebrek aan sponsors, bezoekers of deelnemers (hierbij bestaat dan vaak een relatie met de prijs van het
toegangskaartje/deelnemersbijdrage). Feitelijk ging het dan om een waarderingssubsidie waarbij ook de
verwachting bestond dat het niet bij een eenmalige aanvraag zou blijven.
Wat verder opviel bij initiatiefnemers was de opmerking dat nieuwe initiatieven wel gesteund worden, maar de
bestaande niet, terwijl deze afhankelijk zijn van vrijwilligers waarbij de kans bestaat dat de nieuwe initiatieven op
diezelfde, steeds kleiner wordende, groep een beroep doet. Dit geeft een gevoel van “oneerlijke concurrentie”.
Na ruim twee jaar heeft de directie geconstateerd dat er weinig initiatieven zijn die voldoen aan het oorspronkelijke
doel van het budget, zeker niet voor een jaarlijks bedrag van € 100.000. Daarnaast bieden de middelen binnen
programma 6 ook mogelijkheden om de eigen kracht van de samenleving te stimuleren.
Alles overwegende heeft het college besloten om in deze begroting het budget wel in stand te laten, maar het
bedrag structureel te verlagen naar € 25.000.
Vennootschapsbelasting
Vanaf 2016 zijn we belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, een nieuw fenomeen voor gemeenten.
Hoewel o.a. door middel van jurisprudentie de exacte gevolgen de komende jaren nog duidelijk moeten worden,
verwachten we een geringe afdracht die, zo we op dit moment inschatten, alleen gebaseerd zal zijn op winst uit
grondverkoop. Voor het overige verrichten we geen activiteiten waarmee winst wordt behaald.
Mutaties reserves
Waar voorheen toevoegingen en onttrekkingen per programma werden opgenomen, worden nu alle mutaties in
programma 0 opgenomen.
Resultaat van de rekening van baten en lasten
Op dit taakveld komt bij de begroting het verwachte begrotingssaldo tot uitdrukking en bij de jaarrekening het
resultaat voor bestemming.
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Wat gaan we ervoor doen? (inclusief programma-ontwikkelingen)
Bestuur
Bestuursstijl
In 2016 is een start gemaakt met het traject Samen Loont. In dit traject staat de relatie met de samenleving
centraal. De doorontwikkeling van onze bestuursstijl in het kader van het provinciale traject Veerkrachtig Bestuur
maakt daar onderdeel van uit.
Kern van het traject Samen Loont is om via thematische verdieping, dicht bij inwoners en hun leefomgeving,
thema’s uit te werken en nieuwe vormen van samenspraak met onze inwoners te ontdekken, uit te proberen en te
realiseren. Door middel van experimenten groeien we in 2017 en volgende jaren toe naar een nieuwe manier van
samenwerking met onze inwoners. De rol van de gemeente wordt anders en zowel raadsleden, collegeleden,
medewerkers als inwoners moeten daar aan wennen.
Werken met thematische verdieping levert, naar onze verwachting, vitaliteit op en een ‘vezel’ dat inwoners,
ondernemers en partners werkelijk met elkaar verbindt. Deze ‘vezel’ verdient uitbreiding in tal van vraagstukken in
de diverse beleidsdomeinen. We willen doorgaan met het ontdekken van en experimenteren met nieuwe vormen
van burgerparticipatie, samenspraak en doe-democratie (eventueel aangevuld met overheidsparticipatie). Hierbij
denken we aan een economisch programma samen met ondernemers, accommodatiebeleid en maatschappelijk
vastgoed (ook over gemeentegrenzen heen) en bijvoorbeeld experimenten met vrijwilligers in het sociaal domein.
We hopen op deze wijze onze relatie en interactie met inwoners, ondernemers en partners duurzaam en continu
uit te bouwen en te vergroten. Binnen drie jaar willen we toegroeien naar vormen van samenspraak met een meer
integrale aanpak zoals bijvoorbeeld een burgerbegroting en een burgertop (G1000). Belangrijk voor nu is het
creëren van vertrouwen, continuïteit en een ‘vezel’ in de samenleving. Deze moeten uiteindelijk zorgen voor
verwevenheid tussen gemeenschappen om samen de toekomst te kunnen bepalen.
De kerngroep Samen Loont heeft een start gemaakt met de verdere uitwerking. In dit traject wordt de kerngroep
ondersteund door adviesbureau P2. Voor 2016 is reeds een krediet voor deze begeleiding gevoteerd door de
gemeenteraad. Samen Loont is geen tijdelijk project maar een meerjarige beweging, met verschillende
experimenten die ook onderhouden moet worden.
Voor de komende jaren zullen hier ook middelen beschikbaar voor moeten blijven. Voorgesteld wordt om voor de
jaren 2017, 2018 en 2019 respectievelijk € 30.000, € 20.000 en € 10.000 beschikbaar te stellen.
Bovenstaand wordt de ambitie vermeld om in 3 jaar toe te willen groeien naar een meer integrale aanpak via
bijvoorbeeld een burgertop of burgerbegroting. Het lijkt ons verstandig om daar additioneel een bedrag van
€ 40.000 voor op te nemen in 2019.
Samenwerking
Samenwerking vindt plaats op diverse terreinen en in verschillende vormen. Die vormen houden we regelmatig
tegen het licht. In het visiedocument “Samen Loont” van 16 april 2016 worden de verschillende
samenwerkingsvormen nog eens nader uiteengezet.
Die visie is aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
In enkele regionale leisure projecten hebben we een actieve rol. Hetzij als bestuurlijk trekker, hetzij als ambtelijk
opdrachtgever of ambtelijk opdrachtnemer. Zo wordt de deelname aan de stuurgroep Leisure Boulevard
gecontinueerd. We willen de kracht laten zien van Loon op Zand, ons leiderschap tonen en ontwikkelingen binnen
Hart van Brabant met elkaar verbinden. Met onze kwaliteiten, enthousiasme en gedrevenheid willen we de
voortrekkersrol blijven vervullen.
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In onderstaande tabel hebben we een aantal belangrijke projecten en taken benoemd waarop wij op dit moment al
samenwerken en met wie.
Onderwerp
Huidige partner(s)
Milieuzorg en handhaving
OMWB en daarbinnen ook met afzonderlijke gemeenten
ICT
Equalit en daarbinnen ook met afzonderlijke gemeenten
Werk en inkomen
Langstraat (via Baanbrekers) / Hart van Brabant (HvB) / bedrijven
Ruimtelijke ordening
Provincie en HvB
Milieu en afval
HvB / Langstraat
Recreatie en toerisme
HvB / Langstraat / ondernemers
Economie
Langstraat / HvB
Brandweerzorg, rampenbestrijding en
Veiligheidsregio Midden- en Westbrabant
crisisbeheersing
Zorg (in de breedte)
GGD / HvB / Langstraat / zorgaanbieders
Verkeer en vervoer
Provincie / HvB / Langstraat
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.
Burgerzaken
Ontwikkeling gemeentelijke dienstverlening
De Vereniging Directeuren Publieksdiensten heeft een denkraam ontwikkeld op de “Face to Face” dienstverlening
in 2020. Het denkraam is gericht op de wijze van persoonlijke contacten tussen gemeente en inwoner, ondernemer
of andere organisatie. Dit alles in relatie met een verdere digitalisering van de maatschappij, de demografische
ontwikkelingen en de bezuinigingen bij gemeenten.
Het nieuwe dienstverleningsconcept, dat we in 2017 implementeren, bevat hiervan elementen zoals
“Hostmanship”. Bij de inrichting van Het Klavier is hierop al geanticipeerd, de opzet met diverse typen overleg- en
intakeplekken bevalt goed en daar gaan we dan ook mee door.
Digitalisering burgerlijke stand
In 2014 is de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand in werking getreden. Gefaseerd wordt
elektronische dienstverlening voor diverse aangiften van de burgerlijke stand ingevoerd. Eind 2014 is de
elektronische aangifte van overlijden ingevoerd, waarvan vooral gebruik wordt gemaakt door uitvaartorganisaties.
Landelijke belemmeringen hebben de verdere uitrol hiervan vertraagd. We gaan ervan uit dat in 2017 ook
huwelijksaangiften en geboorten geheel digitaal mogelijk zijn.
Modernisering Basisregistratie Personen
In 2016 vindt een herstart van de modernisering van Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA) plaats. Om dit zo
efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren wordt dit project gezamenlijk met de gemeenten binnen Equalit
opgepakt. Onlangs heeft BZK een nieuwe planning opgesteld waarbij de definitieve aansluiting op een landelijk
netwerk is bepaald op medio 2018. Vanaf het najaar van 2017 vinden hiervoor de noodzakelijke voorbereidende
werkzaamheden plaats, dat is behoorlijk arbeidsintensief. De kosten hiervan schatten we op dit moment in op
eenmalig € 60.000 en zijn in deze begroting opgenomen.
Communicatie duidelijk en eenvoudig
Na een intensief communicatietraject binnen de organisatie in 2016, is de aandacht voor klantgericht
communiceren bij alle medewerkers duidelijk vergroot. We blijven doorgaan met zo duidelijk en eenvoudig mogelijk
communiceren. Brieven moeten begrijpelijk zijn voor iedereen. Daarnaast communiceren alle medewerkers,
collegeleden en raadsleden voortdurend met hun omgeving. In het traject Samen Loont, dat ook in 2017 voortgezet
zal worden, is deze communicatie naar de omgeving van steeds groter belang. Hiermee wordt het imago (de
reputatie) van de gemeente Loon op Zand opgebouwd en onderhouden. Om die aandacht ook in 2017 te borgen,
is incidenteel budget nodig van € 30.000.
Dat bedrag zal besteed worden aan de drie volgende onderdelen:
Communicatie (huisstijl, klantgericht communiceren, interne communicatiemiddelen). 4 Jaar geleden is de
huisstijl opgefrist. Er zijn nog veel uitingen die niet overeenkomen met de opgefriste huisstijl. Het is tijd om
de huisstijluitingen onder de loep te nemen. We willen alle uitingen in dezelfde stijl zetten. Zo verzorgen we
eenduidige communicatie naar onze inwoners. Het geld gebruiken we om een reclamebureau in te
schakelen. Dit bureau voert een scan uit van alle huisstijluitingen. Vervolgens passen we waar het nodig is
de uitingen aan naar de bestaande huisstijl. Tot slot willen we werkbare sjablonen in de huisstijl opleveren
die de organisatie kan gebruiken.
In 2016 krijgt de hele organisatie training in klantgericht communiceren. Het klantgericht communiceren,
willen we inbedden in de organisatie. Hiervoor zijn aanvullende tools en middelen nodig.
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In 2017 voert het cluster communicatie een onderzoek naar de interne communicatiemiddelen uit. De
uitkomst van dit onderzoek laat zien aan welke middelen/technieken behoefte is in de organisatie. Deze
middelen/technieken willen we in 2017 aanschaffen of laten ontwikkelen.
Beheer overige gebouwen en gronden
Gebouwen voor de eigen gemeentelijke organisatie (Het Klavier en de gemeentewerf) zijn onderdeel van taakveld
0.4 Overhead. Naast De Werft en De Wetering (bestemd voor sport en sociaal cultureel) hebben we op dit moment
ook de volgende gebouwen nog in bezit:
Dodenauweg 4, brandweerkazerne (tijdelijk overgedragen aan de Veiligheidsregio);
de Hoogt 20, brandweerkazerne (idem);
Berndijksestraat 26 KDV Petteflet;
van Salm-Salmstraat 61-63 (woning met voormalige brandweerkazerne);
Vossenbergselaan 72 Westkant;
President Kennedyplein 2, De Paraplu;
Dreefseweg 80, Crossroads;
F. Bolplein 1, Pannenhoef;
Middelstraat 32, Moeruiltje.
Deze gebouwen zijn op dit moment op verschillende manieren in gebruik en kunnen onderdeel uit gaan maken van
de overwegingen binnen het te ontwikkelen gemeentelijk vastgoedbeleid.
Overhead / Treasury / Lokale heffingen / Algemene uitkering uit het gemeentefonds / Overige baten en
lasten / Vennootschapsbelasting / Mutaties reserves / Resultaat van de rekening van baten en lasten
Er zijn voor deze taakvelden geen specifieke gemeentelijke beleidsdoelen geformuleerd waardoor de vraag “Wat
gaan we ervoor doen”, minder relevant is. De taakvelden zijn voorgeschreven om gemeenteraden meer inzicht in
de baten en lasten daarvan te bieden, ze hebben over het algemeen dus meer een financieel-technisch karakter.
Uitzonderingen zijn Overhead en Lokale heffingen. Hierbij is wel sprake van een beleidsmatige component maar
daarvoor wordt verwezen naar de betreffende paragrafen.
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Wat mag het kosten?
Lasten /
Baten
Lasten

Taakveld
0.1 BESTUUR
0.11 RESULT VD RK BAT & LAST
0.2 BURGERZAKEN
0.3 BEH OV GEBOUWEN EN GRONDEN
0.4 OVERHEAD
0.5 TREASURY
0.61 OZB WONINGEN
0.64 BELASTINGEN OVERIG
0.8 OVERIGE BATEN EN LASTEN
Totaal Lasten
Baten
0.1 BESTUUR
0.11 RESULT VD RK BAT & LAST
0.2 BURGERZAKEN
0.3 BEH OV GEBOUWEN EN GRONDEN
0.4 OVERHEAD
0.5 TREASURY
0.61 OZB WONINGEN
0.62 OZB- NIET WONINGEN
0.64 BELASTINGEN OVERIG
0.7 ALG UITK EN OV UITK GEMFONDS
0.8 OVERIGE BATEN EN LASTEN
Totaal Baten
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
Lasten
0.10 MUTATIES RESERVES
Totaal Lasten
Baten
0.10 MUTATIES RESERVES
Totaal Baten
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Geraamde resultaat

Werkelijk 2015
€ 1.700.606
€
€ 1.503.077
€
52.412
€ 2.832.620
€
396.097
€
169.732
€
148.988
€ 2.103.699
€ 8.907.231
€
€
€
397.388€
71.080€ 1.235.231€ 2.048.811€ 4.060.940€
664.062€
238.664€ 27.291.849€ 2.331.691€ 38.339.716€ 29.432.485€ 4.115.512
€ 4.115.512
€ 5.863.397€ 5.863.397€ 1.747.885€ 31.180.371-

Begroot 2016
€ 1.273.980
€
474.035€ 1.709.990
€
€ 3.358.992
€
410.378
€
168.759
€
164.133
€
638.007
€ 7.250.204
€
75.000€
30.000€
346.000€
€ 1.296.522€ 1.286.317€ 4.191.500€
696.900€
247.000€ 27.962.655€
516.824€ 36.648.718€ 29.398.514€ 1.452.448
€ 1.452.448
€ 2.392.255€ 2.392.255€
939.807€ 30.338.321-

Begroot 2017
€ 1.059.790
€
94.324
€
918.820
€
16.399
€ 7.342.799
€
410.149
€
130.542
€
118.175
€
75.000
€ 10.165.998
€
€
€
471.000€
359€
61.824€ 1.847.063€ 4.300.200€
713.500€
250.000€ 28.015.710€
531.291€ 36.190.947€ 26.024.949€ 1.081.371
€ 1.081.371
€ 1.038.994€ 1.038.994€
42.377
€ 25.982.572-

Begroot 2018
€ 1.059.790
€
553.649
€
858.820
€
16.383
€ 7.428.553
€
410.149
€
130.542
€
118.175
€
50.000
€ 10.626.061
€
€
€
471.000€
359€
61.824€ 1.829.257€ 4.300.200€
713.500€
250.000€ 27.961.013€
531.291€ 36.118.444€ 25.492.383€
901.834
€
901.834
€
737.126€
737.126€
164.708
€ 25.327.675-

Begroot 2019
€ 1.059.790
€
429.688
€
858.820
€
16.366
€ 7.425.964
€
410.149
€
130.542
€
118.175
€
50.000
€ 10.499.494
€
€
€
471.000€
359€
61.824€ 1.811.941€ 4.300.200€
713.500€
250.000€ 27.762.500€
531.291€ 35.902.615€ 25.403.121€
977.713
€
977.713
€
704.660€
704.660€
273.053
€ 25.130.068-

Begroot 2020
€ 1.059.790
€
288.409
€
858.820
€
16.349
€ 7.448.628
€
410.149
€
130.542
€
118.175
€
50.000
€ 10.380.862
€
€
€
471.000€
359€
61.824€ 1.734.782€ 4.300.200€
713.500€
250.000€ 27.629.476€
531.291€ 35.692.432€ 25.311.570€
976.141
€
976.141
€
649.295€
649.295€
326.846
€ 24.984.724-

Toelichting
Bestuur
Naast een lagere toerekening van kosten vallen de kosten voor voormalig bestuur € 65.000 lager uit omdat de
verplichtingen hiervoor zijn afgenomen.
Resultaat van de rekening van baten en lasten
Op dit taakveld komt het geraamde begrotingsaldo tot uitdrukking. De conclusie is dat er vanaf 2017 sprake is van
een begrotingsoverschot waardoor ruimte is voor intensiveringen. In het hoofdstuk financiële positie worden
suggesties voor intensiveringen aangedragen waarover wij graag met de gemeenteraad in gesprek gaan.
Burgerzaken
De lagere lasten houden vooral verband met een verschuiving in kostentoerekening (naar overhead en programma
6 vanwege het Servicepunt).
Daarnaast nemen zowel de lasten als de baten toe voor het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen en het
sluiten van huwelijken. Per saldo is er sprake van een structureel voordeel van € 40.000. Daarnaast is voor 2017
eenmalig een bedrag van € 60.000 opgenomen voor de implementatie van de modernisering van de GBA
(kadernota 2017).
Overhead
Op dit taakveld worden kosten voor de volgende zaken tot uitdrukking gebracht:
Huisvesting gemeentelijke organisatie, Het Klavier, toekomstige Brandweerkazerne, Gemeentewerf (zowel
gebouwelijk als exploitatie);
Kosten voor automatisering (hardware/software/telefonie, etc.);
Loonkosten medewerkers ondersteunende afdelingen (Financiën, Documentaire informatievoorziening,
ICT, Basisregistraties, Secretariaat, Personeelszaken, Communicatie, Facilitaire zaken);
Directie en management voor alle afdelingen;
Overige personeelskosten, zoals inhuurbudget voor ziekte en overwerk, opleiding/training/vorming, Arbo,
invulling baanafspraak, verzekeringen, etc.
Representatie.
Voorheen werden deze kosten opgenomen in de uurtarieven en verdeeld over de diverse taakvelden.
Treasury
Aan de lastenkant zijn de kapitaallasten opgenomen van de deelname in Nutsbedrijven. Onder de baten zijn de
rente-inkomsten van deelname in Nutsbedrijven opgenomen, per saldo zijn die lasten en baten neutraal.
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Verder is onderdeel van de baten de raming op bespaarde rente voor een bedrag van € 860.000. Hiervan wordt
€ 480.000 toegevoegd aan verschillende reserves waardoor er een bedrag van € 380.000 beschikbaar is als
dekking voor de exploitatie. Tot slot komt hier ook een voordeel op de financieringsfunctie tot uitdrukking (het
verschil tussen de werkelijke rentelasten en de rentelasten die worden toegerekend aan de verschillende
taakvelden).
Lokale heffingen
Onder dit taakveld worden de lasten en baten verantwoord van de:
Onroerende zaakbelasting;
Hondenbelasting;
Reclamebelasting.
2017 is het laatste jaar waarin een verhoging van de OZB (boven de inflatie) wordt doorgevoerd (besluit uit 2013).
Daarnaast is ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting de onroerende zaakbelasting verhoogd met een
indexpercentage van 0,9%.
De geraamde opbrengst van de reclamebelasting bedraagt € 106.000, deze wordt via programma 3 uitbetaald aan
de ondernemers.
Algemene uitkering uit het gemeentefonds
Onderdeel van de algemene uitkering is sinds 2015 het sociaal deelfonds. Hoewel vrij besteedbaar, geldt
vooralsnog (lokale afspraak) dat deze middelen bij het opstellen van de begroting worden toegevoegd dan wel
afgeraamd (bij een korting) aan de budgetten voor het sociaal domein, ofwel de nieuwe taken (programma 6).
2017

2018

2019

2020

Algemeen deel
Sociaal deelfonds

17.184.338 17.400.734 17.419.972 17.521.104
10.831.372 10.560.279 10.342.528 10.108.372

Totaal algemene uitkering

28.015.710 27.961.013 27.762.500 27.629.476

De uitsplitsing van de raming (tabel hiervoor) laat zien dat de algemene inkomsten de komende jaren vrij constant
zijn en de inkomsten voor de bekostiging van het sociaal domein de komende jaren met € 0,7 miljoen dalen.
Hiermee is in de budgetten van programma 6 rekening gehouden.
Overige baten en lasten
Zoals aangegeven zijn dit baten en lasten die niet direct aan een specifiek taakveld zijn toe te rekenen.
Algemene lasten

2017

2018

2019

2020

Algemene post onvoorzien
Budget samenlevingsinitiatieven

50.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

25.000
25.000

Totaal

75.000

50.000

50.000

50.000

Onder de baten is de zogenaamde fictieve btw-last op afvalstoffenheffing en riool verantwoord (dit is een
financieel-technisch gevolg van de invoering van het btw-compensatiefonds).
Vennootschapsbelasting
Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat we geen afdracht vennootschapsbelasting zullen hebben.
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Mutaties reserves
Voorheen waren toevoegingen of onttrekkingen aan reserves opgenomen bij de afzonderlijke programma’s. Met
ingang van de begroting 2017 is sprake van één nieuw taakveld hiervoor binnen dit programma. In de
onderstaande tabel is hiervan een nadere uitsplitsing opgenomen.
Mutaties reserves

Reden

Lasten (dotatie aan reserve)
Algemene reserve
Weerstandsreserve GB
Infrastructuur LoZ
Bruteringsreserve
Recreatie & toerisme
WMO (sociaal domein)
Onderwijs
Onderhoud gebouwen
Rechtspositionele verplichtingen

bespaarde rente
bespaarde rente
bespaarde rente
bespaarde rente
(deel) toeristenbelasting
begroot overschot sociaal domein
bijdrage in toekomstige nieuwbouw
toekomstig onderhoud
verplichtingen personeel
subtotaal

Baten (onttrekking aan reserve)
Algemene reserve
Bruteringsreserve
Exploitatie Klavier
Winstuitkering HNG
Recreatie & toerisme

groenstructuurplan
egalisatie kapitaallasten oude investeringen
gewenning hogere jaarlast
compensatie aflopende winstuitkering
fietspad Kloosterstraat
subtotaal

2017

2018

2019

2020

342.680
597
25.316
111.705
180.000
79.282
208.499
8.292
125.000

342.680
597
25.316
111.705
180.000
21.254
211.990
8.292
0

342.680
597
25.316
111.705
180.000
103.239
205.884
8.292
0

342.680
597
25.316
111.705
180.000
103.239
204.312
8.292
0

1.081.371

901.834

977.713

976.141

-44.000
-498.313
-200.000
-71.681
-225.000

0
-485.117
-175.000
-77.009
0

0
-471.926
-150.000
-82.734
0

0
-454.484
-125.000
-69.811
0

-1.038.994

-737.126

-704.660

-649.295

Naast bovenstaande reserves zijn er nog een aantal andere egalisatiereserves, zoals voor wegen of groen en
gebouwen. Op begrotingsbasis worden hierop echter geen mutaties voorzien, deze komen pas bij de jaarrekening
tot uitdrukking.
Naast de mutaties op reserves vinden er ook mutaties op voorzieningen plaats. Conform de
begrotingsvoorschriften komen die tot uitdrukking op het betreffende taakveld, het gaat dan bijvoorbeeld om
mutaties op de egalisatievoorzieningen voor afvalstoffenheffing en rioolrecht.

Beleidsindicatoren
Met ingang van de begroting 2017 worden onder dit kopje de voor alle gemeenten wettelijk voorgeschreven
beleidsindicatoren opgenomen. Veel van de indicatoren zijn ook raadpleegbaar op de website
“Waarstaatjegemeente?”.
Algemeen
Indicatoren krijgen pas betekenis in een bepaalde context. Ten aanzien van de voorgeschreven indicatoren is het
(nog) niet zo dat we daaraan als gemeente zelf streefwaarden hebben gekoppeld. In deze eerste begroting is
ervoor gekozen de gegevens over de indicatoren gewoon over te nemen zoals ze bij de verschillende bronhouders
geregistreerd staan.
Om toch enig gevoel bij een indicator te hebben, is er voor gekozen een vergelijking met het gemiddelde van alle
Nederlandse gemeenten op te nemen. Wellicht kan die vergelijking in toekomstige begrotingen verfijnd worden
door vergelijkingen met een meer specifieke groep van gemeenten.
Ook dan zal het lastig blijven zonder meer conclusies aan die vergelijking te verbinden. Er zijn namelijk diverse en
uiteenlopende factoren die van invloed zijn op een bepaalde score, zoals:
De specifieke omstandigheden in een gemeente (fysieke en sociale structuur);
Het eigen beleid in een gemeente;
De middelen die in een gemeente voor een bepaald beleidsterrein beschikbaar zijn.
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Indicator
Formatie (fte per 1.000 inwoners)
Bezetting (fte per 1.000 inwoners)
Apparaatskosten (€ per inwoner)
Externe inhuur (% van de totale loonsom)
Externe inhuur (de totale kosten inhuur externen)
Overhead (% van totale lasten)

LoZ
Nederland
5,0
8,1
6,4
9,2
545
728
2,0%
8,8%*
186.000 2.083.333*
15,2%
Nnb*

*Voor deze indicatoren zijn geen landelijke cijfers bekend. De apparaatskosten en cijfers voor inhuur zijn afgeleid
uit een onderzoek van Deloitte uit 2015 naar apparaatskosten bij gemeenten. Ten aanzien van inhuur is daarbij
opgemerkt dat veel gemeenten geen afzonderlijke budgetten voor inhuur ramen maar dat die budgetten onderdeel
zijn van de toegestane reguliere formatie. Bij de jaarrekening wordt vervolgens duidelijk welk deel hiervan is
ingezet voor de inhuur van externen (het bedrag voor Nederland is de totale inhuur gedeeld door het aantal
gemeenten).
Naast de voorgeschreven beleidsindicatoren blijven we jaarlijks de burgerpeiling van “waar-staat-je-gemeente”
uitvoeren. De uitkomsten daarvan worden met ingang van 2017 eveneens onder dit kopje opgenomen.

Waardering door inwoners (Burgerpeiling “Waarstaatjegemeente?”)
Algemeen
In bijlage 2 is een totaaloverzicht met stellingen en de score’s daarop over 2014, 2015, 2016 en de referentiegroep
opgenomen van de burgerpeiling Waarstaatjegemeente 2016.
De referentiegroep is vastgesteld op basis van de volgende criteria:
grootte groep
20.000 – 30.000 inwoners
sociale structuur
goed
centrumfunctie
weinig
voortgezet onderwijs
ja
bodemfactor
1 (relatief goede bodem)
aandeel woonkeren in oppervlakte land
0% - 25% (uitgestrekte gemeente)
Deze criteria worden o.a. ook gehanteerd voor de verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds en
jaarlijks bij de paragraaf Lokale heffingen voor vergelijking van o.a. de belastingdruk. In totaal zijn er 10 gemeenten
die dezelfde objectieve kenmerken hebben, waarbij de volgende gemeenten ook hebben deelgenomen aan de
burgerpeiling van “Waarstaatjegemeente”:
Bernheze;
Oisterwijk;
Dalfsen;
Oldebroek.
De presentatie van de uitkomsten wijkt af van de voorgaande begroting omdat er sprake is van een andere
programma-indeling en er meer vergelijkbare gegevens zijn. Om die reden is ook de matrix per programma
vervallen waarin de impact was opgenomen. Die matrix is wel in de inleiding opgenomen voor wat betreft het
totaaloordeel.
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Gemeentebestuur

(Heel) veel vertrouwen in de manier waarop de
gemeente wordt bestuurd
Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte
om ideeën en initiatieven te realiseren
De gemeente betrekt burgers voldoende bij haar
plannen, activiteiten en voorzieningen

BODO

De gemeente luistert naar de mening van haar
burgers

2016

De gemeente stelt zich flexibel op als dit nodig is

2014

2015

De gemeente houdt voldoende toezicht op het
naleven van regels
De gemeente doet wat ze zegt
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Dienstverlening

De gemeente gebruikt heldere taal
Ik kan gemakkelijk aan de benodigde informatie
komen
Ik kreeg uiteindelijk wat ik wilde
BODO
Ik werd voldoende op de hoogte gesteld of
gehouden van het verloop van de afhandeling

2016

De tijd die de afhandeling in beslag nam was
acceptabel

2014

2015

De ontvangen en/of beschikbare informatie was
juist en volledig
Ik vond het aanvragen of voorleggen gemakkelijk
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Hostmanship

De medewerker verraste mij aangenaam met de
service die hij/zij verleende
De medewerker bood de ruimte om mee te denken
BODO

De medewerker kon zich goed inleven

2016
2015

De medewerker was voldoende deskundig

2014
De medewerker heeft zelf mijn vraag zo goed
mogelijk beantwoord
De medewerker toonde zich verantwoordelijk om
daadwerkelijk tot een oplossing te komen
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
* Voor de referentiegroep (BODO) zijn geen gegevens beschikbaar
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Programma 1: Veiligheid
Onderwerp van het programma
Met dit programma beogen we een ordelijke en veilige woon- en leefomgeving te creëren, waarin de inwoners
zich prettig en veilig voelen. In een dergelijke omgeving zijn onze inwoners eerder bereid zelf
verantwoordelijkheid en initiatieven te nemen.

Wat willen we bereiken?
Crisisbeheersing en brandweer
We willen zo goed als mogelijk voorkomen dat er zich incidenten voordoen maar wanneer zich deze voordoen is
het zaak ze zo goed mogelijk te bestrijden en de gevolgen daarvan te beheersen.
Als gemeente hebben we hierin samen met de Veiligheidsregio een gezamenlijke, maar ook een eigenstandige
verantwoordelijkheid. De gemeentelijke taken zijn samengebracht onder de noemer bevolkingszorg. De
werkzaamheden richten zich vooral op publieke zorg (tijdelijke opvang van mensen en voorzien in primaire
levensbehoeften), omgevingszorg (met name bouw en milieubeheer) en nazorg (bijv. slachtofferhulp). De
werkzaamheden worden verricht door gemeentelijke medewerkers, die bij een incident speciaal worden
samengebracht in gemeentelijke taakorganisaties. Onder aansturing van het Regionaal Operationeel Team (ROT)
van de Veiligheidsregio verrichten zij hun activiteiten. De nadruk ligt daarbij op het beheersen van de impact van
een incident.
De Veiligheidsregio Midden- en West Brabant is een samenwerkingsverband dat met gemeenten en partners uit de
samenleving zorg draagt voor crisis- en risicobeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige
hulpverlening bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en maatschappelijke continuïteit
in de regio te borgen. Het voorkomen van incidenten en crises is leidend en wanneer die zich voordoen het
effectief bestrijden daarvan.
Openbare orde en veiligheid
Gemeente, politie en Openbaar Ministerie werken met vele partners samen aan een veilig Loon op Zand.
Onze inspanningen op het gebied van openbare orde en 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. We willen bereiken dat inwoners en bedrijven
de toepasselijke regels op het gebied van veiligheid en leefbaarheid spontaan naleven. Wanneer het naleefgedrag
tekortschiet, maakt de gemeente in voorkomende gevallen 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.
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Wat gaan we ervoor doen? (inclusief programma-ontwikkelingen)
Crisisbeheersing
In toenemende mate werken gemeenten onderling samen omdat het niet efficiënt en effectief is wanneer iedere
gemeente alles alleen doet. Vooral kleine(re) gemeenten kost het een aanzienlijke inspanning om op het gewenste
peil en niveau voor crisisbeheersing te blijven.
Vanaf 1 oktober 2016 werken we daarom in het district Hart van Brabant samen in een nieuwe crisisorganisatie.
We geven vorm aan een gezamenlijk team bevolkingszorg, waarmee de burger bij crisissituaties optimaal
geholpen wordt. Deze organisatie bestaat uit volwaardig opgeleide en getrainde experts, met een hoog
kwaliteitsniveau en een toename van slagkracht als gevolg. Organisatorische kwetsbaarheid voorkomen we zo
veel en zo goed mogelijk.
Openbare orde en veiligheid
De gemeente heeft de regierol op het lokale veiligheidsbeleid. Veiligheidskwesties zijn vaak te complex voor
gemeenten om alleen op te pakken. Een goede regionale samenwerking biedt kansen voor versterking van het
lokale veiligheidsbeleid. We werken daarom samen met veiligheidspartners als politie, Openbaar Ministerie en
zorginstellingen aan de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid.
Voor een goede sturing op veiligheid is een integraal veiligheidsplan onmisbaar. Belangrijke veiligheidsthema’s zijn
en blijven onder andere overlast in de woon- en leefomgeving, inbraak in woningen en bedrijven, overlast van
jongeren/jeugdgroepen, onveiligheidsgevoelens van burgers en veiligheid bij evenementen. Georganiseerde en
ondermijnende criminaliteit wordt een steeds belangrijker thema, net als de verbinding van sociale en fysieke
veiligheid.
De ontwikkelingen in het veiligheidsdomein gaan snel. We starten daarom in 2016 met het actualiseren van het
meerjarig integraal veiligheidsbeleid. We gaan aan de slag met een strategische visie, een selectie van prioriteiten
(inclusief aanpak), uitgangspunten voor coördinatie en samenwerking en de organisatorische borging van het
beleid. Waarschijnlijk zal uit de strategische visie blijken dat we naast de bestaande formatie, 0,5 – 1,0 fte nodig
hebben om de sturing op veiligheid blijvend goed vorm te geven.
In 2015 is het nieuwe handhavingsbeleid 2016-2019 vastgesteld voor de fysieke leefomgeving. In 2017 geven we
verder invulling en uitvoering aan de prioriteitenstelling en handhavingsstrategie zoals deze in het
handhavingsbeleid zijn vastgelegd. Dat betekend dat we het toezicht meer risicogestuurd vorm zullen geven en
ook klachten en meldingen langs de lat van de gestelde prioriteiten leggen.

Wat mag het kosten?
Lasten /
Baten
Lasten

Taakveld
1.1 CRISISBEH EN BRANDWEER
1.2 OPENB ORDE EN VEILIGHEID
Totaal Lasten
Baten
1.2 OPENB ORDE EN VEILIGHEID
Totaal Baten
Geraamde resultaat

Werkelijk 2015
€ 1.162.920
€
331.671
€ 1.494.592
€
23.480€
23.480€ 1.471.112

Begroot 2016
€ 1.281.356
€
295.702
€ 1.577.058
€
12.500€
12.500€ 1.564.558

Begroot 2017
€ 1.238.366
€
315.692
€ 1.554.058
€
12.500€
12.500€ 1.541.558

Begroot 2018
€ 1.254.505
€
315.692
€ 1.570.197
€
12.500€
12.500€ 1.557.697

Begroot 2019
€ 1.270.927
€
315.692
€ 1.586.619
€
12.500€
12.500€ 1.574.119

Begroot 2020
€ 1.288.854
€
315.692
€ 1.604.546
€
12.500€
12.500€ 1.592.046

Toelichting
Op taakveld crisisbeheersing worden de kosten van de veiligheidsregio verantwoord. Op openbare orde en
veiligheid staan de kosten voor handhaving door de BOA’s en onze eigen medewerkers. Er is geen sprake van
bijzondere mutaties.
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Beleidsindicatoren
Met ingang van de begroting 2017 worden onder dit kopje de voor alle gemeenten wettelijk voorgeschreven
beleidsindicatoren opgenomen. Veel van de indicatoren zijn ook raadpleegbaar op de website van
“Waarstaatjegemeente”.
Indicator
Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren)
Harde kern jongeren (aantal per 10.000 jongeren)
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)
Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)
Vernielingen/beschadigingen openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)

LoZ
91
0,06
1,9
4,5
1,9
5,4

Nederland
140
0,13
2,4
5,4
3,9
6,1

Waardering door inwoners (Burgerpeiling “Waarstaatjegemeente?”)

BODO

Ik ervaar overlast door buurtbewoners

2016
2015

Ik voel mij veilig in de buurt

2014
0%
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Programma 2: Verkeer en vervoer
Onderwerp van het programma
Loon op Zand is een landelijke gemeente die zich onderscheidt door de grote recreatieve mogelijkheden. Die
kwaliteit willen we voor de lange termijn behouden en waar mogelijk versterken.
Mobiliteit en bereikbaar zijn belangrijke voorwaarden voor een gezonde economie, een bloeiende recreatie en
een prettige woonomgeving. Het uitgangspunt is een veilige leef- en verblijfsruimte waarin de fysieke structuur
de maatschappelijke structuur ondersteunt. Hierbij is voortdurend aandacht voor de samenhang met ruimtelijke
ontwikkelingen, veiligheid, mobiliteit en toerisme. Binnen de regio wordt de verbinding en samenhang met
omliggende gemeenten steeds belangrijker.

Wat willen we bereiken?
Verkeer en vervoer
Mobiliteit
Een goede infrastructuur verbindt mensen met hun activiteiten. Wij zoeken naar een balans tussen de kwaliteit van
de leefomgeving van inwoners en het versterken van de randvoorwaarden voor mobiliteit. Het gemeentelijk
verkeersbeleid is gericht op verbetering van de verkeersveiligheid en goede bereikbaarheid in het algemeen. In
relatie tot recreatieve voorzieningen wordt de bereikbaarheid van woonbuurten en maatschappelijke voorzieningen
voortdurend gemonitord.
We spannen ons in om, in samenwerking met bijvoorbeeld De Efteling, de verkeerscirculatie (toe- en uitstroom van
Eftelingbezoekers) te verbeteren.
Wandelen en fietsen is een belangrijk onderdeel van de vrijetijdsbesteding. Wandelen en fietsen maakt ook
onderdeel uit van het dagelijkse verkeer, denk aan gaan werken, boodschappen doen en op visite gaan. We
streven daarom naar een optimalisatie van de (recreatieve) infrastructuur voor zowel wandelen als fietsen.
Parkeren
In 2016 is het parkeerbeleid Loon op Zand vastgesteld. Daarin is onder andere opgenomen dat een hoge
parkeerdruk niet automatisch betekent dat het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid. Daarnaast is opgenomen
dat bewoners draagvlak moeten aantonen voor gewenste maatregelen, zoals het instellen van een
parkeervergunningzone. Dus ook op dit vlak vragen we van de bewoners/ondernemers om te participeren en om
zelf redzaam te zijn.
De parkeerdruk in het centrum van Kaatsheuvel is op een aantal momenten in de week hoog. Sinds het
gereedkomen van het Anton Pieckplein lijkt de noodzaak voor meer parkeerplaatsen aan de oostzijde (omgeving
Gasthuisstraat, nabij Marktstraat/Peperstraat) van het centrum groter te zijn geworden. Parkeeronderzoek in het
najaar van 2016 moet uitwijzen wat de omvang van de parkeerdruk in het centrum is.
Tevens is aangegeven dat we het fietsen ook willen stimuleren door het aanbieden van goede
parkeervoorzieningen voor fietsen.
Openbaar vervoer
Voor het openbaar vervoer binnen onze gemeente is de provincie verantwoordelijk. In overleg met provincie en
vervoerder, sturen we aan op behoud en waar mogelijk uitbreiding van de bestaande openbaar
vervoervoorzieningen. We vragen hierbij ook aandacht voor de (OV-) bereikbaarheid van de Leisure
voorzieningen.

Programmabegroting Loon op Zand 2017-2020

- 21 -

Beheer openbare ruimte
Het raadsakkoord is leidend voor het beheer van de openbare ruimte. Een schone, veilige omgeving en
samenwerking met onze burgers zijn hierin de speerpunten. Het integraal beleid voor de openbare ruimte (IBOR) is
ons kader voor het beheer en de samenwerking met onze burgers.
Wegen, verkeer, riolering en groen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zowel qua beleving als voor doelmatig
beheer. Deze onderdelen van de openbare ruimte zijn bij verschillende programma’s in deze begroting
ondergebracht. Verkeer en wegen in programma 2, groen in programma 5 en afval, water en riolering in
programma 7. Om toch een beeld te schetsen van de integrale benadering is in dit programma het integraal beheer
opgenomen.
Integraal beheer
De integrale werkwijze is gericht op doelmatig beheer van de openbare ruimte en een toenemende samenwerking
met bewoners en ondernemers. Hierbij laten we meer ‘aan de markt’ over vanwege haar organisatievermogen en
expertise. De eigen organisatie richt zich meer op het contact met de burgers, de advisering en de
beleidsontwikkeling. De afgelopen jaren is gebleken dat de versnipperde uitvoering en afstemming tussen de
verschillende contractpartijen veel tijd en energie kost. Dit zorgt voor hoge proceskosten die we liever investeren in
de uitvoering en in het contact met onze inwoners. Daarom willen we het onderhoud van de openbare ruimte bij
één marktpartij neerleggen die de regie heeft over het totale proces van voorbereiding, uitvoering en
communicatie.
Daarnaast willen we het beheer in toenemende mate richten op de tevredenheid van onze burgers.
In Waarstaatjegemeente (WSJG) is de waardering voor het onderhoud nog steeds een aandachtspunt. Die
waardering willen we verbeteren. Vaak is onvoldoende duidelijk wat de wens van de burger is als het gaat om het
beheer van de openbare ruimte. We willen daarom onderzoeken wat burgers wel en niet in de openbare ruimte
waarderen en daarmee leren welk beheer nodig is om de tevredenheid te verbeteren.
Wegen
Na een langere periode van budget gestuurd beheer, is het wegbeheer in 2017 nog gericht op het op peil brengen
van de wegen volgens de vastgestelde onderhoudsniveaus. Daarna willen we de kwaliteit van de verharding op de
vigerende onderhoudsniveau ’s borgen. Het beheerplan wegen en het actieplan wegen zijn hiervoor de leidraad.
Openbare verlichting
Met onze partner de gemeente Dongen hebben we vorig jaar het onderhoud met het nieuwe onderhoudscontract
ter hand genomen. De samenwerking is gericht op een efficiëntere werkwijze. Samen met Dongen (zij voeren
directie) onderhouden en beheren we de openbare verlichting.

Wat gaan we ervoor doen? (inclusief programma-ontwikkelingen)
Verkeer en vervoer
Verkeersbeleid
Het huidige verkeersplan is afgelopen. We zijn daarom aan de slag met een nieuw verkeersbeleid voor de
komende 10 tot 15 jaar. In dat nieuwe beleid krijgen onder andere de verkeerscirculatie en verkeersveiligheid
aandacht. Thema is ook het verbeteren van fietsen en meer mensen op de fiets krijgen. Natuurlijk worden nieuwe
ontwikkelingen meegenomen bij het opstellen van het beleid. Het is de planning dat in het eerste kwartaal van
2017 het nieuwe beleid wordt vastgesteld. Vervolgens wordt in 2017 een uitvoeringsprogramma gemaakt. Daarin
komen alle plannen en projecten samen, bijvoorbeeld ook de projecten die in de Fietsnotitie zijn opgenomen.
Verkeersveiligheid
Met het verbeteren van de verkeersveiligheid is onze gemeente nog steeds op de goede weg. Er zijn geen
zogenoemde Black Spots. Ons streven blijft om het aantal ongevallen verder te verminderen door gevaarlijke en
nieuwe locaties verkeersveilig in te richten en via voorlichting de verkeersdeelnemers bewust te maken van hun
gedrag en het effect voor de verkeersveiligheid. In onze gemeente worden we hierbij geholpen door vrijwilligers
van VVN. Met het Regionaal Verkeersveiligheidsplan worden steeds diverse projecten opgepakt.
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Fietsvoorzieningen
We vinden goede en veilige fietspaden en fietsroutes belangrijk voor een goede bereikbaarheid en
aantrekkelijkheid van onze gemeente. Zowel voor de eigen inwoners als voor bezoekers. Het versterken van de
(recreatieve) routes is daarom het uitgangspunt. De acties vanuit de fietsnotitie zullen in samenhang met andere
projecten de komende jaren worden uitgevoerd. We maken hiervoor zoveel mogelijk gebruik van
subsidieregelingen. In de regio Hart van Brabant is ook een regionaal fietsplan opgesteld.
De snelfietsroute tussen Waalwijk en Tilburg via Kaatsheuvel krijgt steeds meer vorm. De eerste schetsontwerpen
en globale kostenramingen zijn gereed. De snelfietsroute heeft de naam Hart van Brabant route gekregen. In 2017
zal steeds meer van deze snelfietsroute concreet worden. Zowel op het gebied van de vormgeving en technische
noviteiten als op het gebied van kosten en subsidies hiervoor. Ook zal dan concreet gemaakt worden of en hoeveel
extra middelen nodig zijn om de snelfietsroute de komende jaren te realiseren.
In 2016 is gestart met de verkenning van de fietsverbinding tussen de Duinlaan en Roestelberg. Hierbij is
Natuurmonumenten betrokken. In 2017 zal dit initiatief meer concreet worden gemaakt.
Fiets- en voetpad Kloosterstraat
Al jarenlang bestaat de wens een fiets- en voetpad te realiseren langs de Kloosterstraat buiten de bebouwde kom
van Loon op Zand. Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen de dorpskern en natuurpoort Van Loon en
mogelijk ook groepsaccommodatie De Suikerberg. In 2016 is de lokale fietsersbond aangesloten om de diverse
varianten af te tasten. In 2017 gaan we aan de slag met de realisatie van het voetpad. Afhankelijk van de
beschikbare middelen en mogelijkheden aangevuld met een fietspad of fietsstraat. Het streven is om de uitvoering
te laten aansluiten op de werkzaamheden aan de ’Linten’ in Loon op Zand.
Parkeren
Op basis van het nieuwe parkeerbeleid hebben bewoners van de Lievekenshoek aangetoond dat er draagvlak is
voor het instellen van een parkeervergunningzone daar. Aan de hand van het eerder genoemde parkeeronderzoek
wordt onderzocht of en op welke tijden en met welke voorwaarden deze parkeervergunningzone ingesteld kan
worden. Door het instellen van een nieuwe vergunningenzone nemen de kosten voor het uitgeven van
parkeervergunningen toe.
Beheer openbare ruimte
Integraal beheer
Pilot Burgergericht Beheer
Om de tevredenheid en betrokkenheid van burgers te vergroten starten we in 2017 met de pilot burgergericht
beheer, die 2 a 3 jaar zal duren. Tijdens de pilot willen we onderzoeken hoe bewoners meer invloed kunnen
hebben op het onderhoud van de openbare ruimte en welke werkwijze hierbij past. Hierbij heeft één bedrijf de regie
over een groot deel van het onderhoud van de openbare ruimte en stelt zich daarbij de burgertevredenheid ten
doel. Tijdens de pilot moet blijken hoe zich de relatie tussen burgertevredenheid, beheermaatregelen en betaling
ontwikkelt. Het is met elkaar leren en ontwikkelen. De pilot omvat het beheer van riolering, wegen en groen en
wordt uitgevoerd binnen de beschikbare beheerbudgetten van de betreffende producten.
Met de pilot willen we het volgende bereiken:
Maximale betrokkenheid en inbreng van onze inwoners en ondernemers bij de openbare ruimte. Hen meer
invloed geven op het onderhoud van hun woon- en werkomgeving.
Weten hoe de burger de openbare ruimte waardeert en leren welk beheer van de openbare ruimte hiervoor
nodig is.
Beschikken over actuele informatie, waarmee we in de toekomst nog beter in staat zijn om kaders te
stellen, die op de burgerwaardering zijn afgestemd.
De proceskosten voor het planmatig beheer reduceren zodat we de besparing kunnen investeren in het
contact met, en de wensen van, onze inwoners.
Dat de pilot bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dat deze
mensen door de pilot meer kans hebben in te stromen in het reguliere arbeidsproces.
Aan het einde van de pilot voldoende inzicht te hebben in wat wel en wat niet werkt. Vervolgens een
passende vraagspecificatie te kunnen opstellen voor aanbestedingen, na 2018.
Voor de sociale inkoop gaan we samenwerken met Baanbrekers. In het kader van de pilot gaat Baanbrekers, bij
wijze van inbesteden, een groot deel van het groenonderhoud uitvoeren. De hoofdaannemer van de pilot heeft de
regie over dit werk om de integraliteit te borgen.
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Van buitendienst naar Serviceteams
Ter verbetering van het contact met bewoners in de buurten is de buitendienst getransformeerd naar drie
serviceteams met ieder een eigen wijk. De teams zijn zichtbaar in de wijken, toegankelijk voor vragen van
bewoners en lossen kleine knelpunten snel op. Ook faciliteert het serviceteam bij de uitvoering van
bewonersinitiatieven. Hiermee streven we naar een betere waardering van onze burgers. Om deze werkwijze
mogelijk te maken laten we planmatig onderhoud, dat de buitendienst voorheen verrichte, over aan de markt.
MUP en IJOR
Voor inzicht in het beheer en de planning van integrale projecten, maken we een integraal jaarprogramma
openbare ruimte (IJOR) en een meerjarenuitvoeringsplan (MUP). Dit gebeurt in samenhang met plannen vanuit
ruimtelijke ontwikkeling en maatschappelijke belangen. Ook houden we rekening met de wijkplannen van
samenwerkenaandewijk en met projecten van externe partijen en nutsbedrijven.
Ondersteunen particuliere initiatieven
Onze inwoners en ondernemers krijgen gelegenheid om iets extra’s te doen met eigen initiatieven en helpende
handen. De ondersteuning van bewonersinitiatieven gebeurt zowel vanuit de beleidsmatige kant als vanuit de
nieuwe serviceteams van de buitendienst.
Uitgangspunt bij burgerinitiatieven is de eigen kracht van de burger. Toch blijkt dat enkel het enthousiasme en de
inzet van de burger, niet voldoende zijn om initiatieven mogelijk te maken. Als gemeente moeten we dit
ondersteunen met goede ambtelijke begeleiding en praktische of financiële middelen.
Samenwerking en communicatie
De ingezette lijn voor goede communicatie en samenwerking met bewoners, ondernemers en
belangenorganisatie(s) zetten we verder door. We gebruiken de opgedane ervaring voor verbetering van het
proces.
Wegen
Het dagelijks onderhoud aan de verhardingen is vanaf 1 januari 2017 onderdeel van de pilot burgergericht beheer.
Hiervoor gaan we de bestaande verharding op de vastgestelde onderhoudsniveau ‘s A in het centrum, B op de
doorgaande (gebieds)ontsluitingswegen en C in de bedrijfsterreinen/ woongebieden en buiten de bebouwde kom
beheren. Daarnaast worden werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het actieplan wegen en het integraal
jaarprogramma van Infra (€ 506K). Alle werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten.
Om de kwaliteit nu en op lange termijn te kunnen continueren heeft Infra voor 2017 de Van Haestrechtsraat
(rijbaan en fietspad fase 1) en Roestelbergseweg (rijbaan en fietspad) op de projectenlijst staan om uit te voeren.
De onderhoudsbijdrage aan het project Roestelberg (thv het Genieten-de Roestelberg / €50K) en Hei-akker’ (€34K)
is van 2016 doorgeschoven naar 2017.
Vanaf 2017 worden alle civieltechnische kunstwerken zoals duikers, bruggen, muurtjes en ‘poorten’, structureel
opgenomen in het onderhoudsprogramma. Eind 2016 worden deze elementen geïnventariseerd en maken we een
kostenraming voor het onderhoud. Het benodigde budget hiervoor kunnen we nu nog niet melden en nemen we op
in de Berap van 2017.
Areaaluitbreiding.
Elk jaar nemen we de nieuw aangelegde trottoirs, parkeervakken en rijbanen in beheer, vanwege areaaluitbreiding.
In 2016 is het Bruisend Dorpshart en de Gasthuisstraat overgedragen voor structureel beheer. De extra
beheerkosten (voor wegen en groen –zie programma 5-) die hieruit voort komen zijn respectievelijk € 10.000 voor
wegen en € 30.000 voor groen (vooral boombakken). Deze kosten worden via het onderdeel Financieel Meerjarig
Perspectief van deze begroting expliciet ter besluitvorming voorgelegd. In de loop van 2017 is meer
areaaluitbreiding te verwachten als gevolg van nieuwe woongebieden zoals Nieuwevaert, De Hil, Molenwijck Zuid,
Hooivork en Driestapelenstoel. Als deze gebieden vanaf 2018 in beheer worden genomen voegen we de
beheerkosten toe als areaaluitbreiding.
Beheerplannen
De beheerplannen voor groen, wegen en openbare verlichting zijn de leidraad voor het beheer. Ze zijn de
inhoudelijke en financiële onderbouwing van onze kapitaalgoederen. Eind 2017 loopt de planperiode van de
beheerplannen af. In de loop van 2017 gaan we de beheerplannen vernieuwen voor de planperiode 2018-2020.
Openbare verlichting
We gaan verder met de omvorming naar energiezuinige verlichting zoals LED. Voor de omvorming kijkt Infra als
eerste naar de doorgaande verkeersverbindingen in de gemeente. Daarnaast sluiten we aan bij projecten om werk
met werk te maken. Voor 2017 willen we de verlichting aan de Heiakker vervangen. Dit combineren we met het
project Heiakker.
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Kabels en leidingen
De algemene verordening ondergrondse infrastructuur (AVOI 2016) heeft positieve effecten laten zien. De
inkomsten uit leges voor vergunningen voor werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn aanzienlijk gestegen.
Scherpere regels en beter toezicht dragen hieraan bij. Met de legesopbrengsten bekostigen we de vergunning
afhandeling en het toezicht. In 2017 gaan we daarnaast het vergunningenproces digitaliseren.
Project “Linten Loon op Zand”
De interne verkeersontsluiting van de kern Loon op Zand wordt, mede als gevolg van de ombouw van de N261,
aangepast. Dit project zal medio 2017 worden afgerond. De voortgang en financiële verantwoording zijn
opgenomen in de voortgangsrapportages die 3 keer per jaar worden opgesteld.

Wat mag het kosten?
Lasten /
Baten
Lasten

Taakveld
2.1 VERKEER EN VERVOER
2.5 OPENBAAR VERVOER
Totaal Lasten
Baten
2.1 VERKEER EN VERVOER
Totaal Baten
Geraamde resultaat

Werkelijk 2015
€ 3.417.912
€
2.055
€ 3.419.967
€
386.309€
386.309€ 3.033.658

Begroot 2016
€ 3.303.351
€
3.301
€ 3.306.652
€
307.506€
307.506€ 2.999.146

Begroot 2017
€ 2.609.306
€
750
€ 2.610.056
€
330.506€
330.506€ 2.279.550

Begroot 2018
€ 2.770.664
€
750
€ 2.771.414
€
330.506€
330.506€ 2.440.908

Begroot 2019
€ 2.784.187
€
750
€ 2.784.937
€
330.506€
330.506€ 2.454.431

Begroot 2020
€ 2.794.701
€
750
€ 2.795.451
€
330.506€
330.506€ 2.464.945

Toelichting
De lagere kosten voor 2017 zijn volledig het gevolg van een andere wijze van kostentoerekening. In het
programma zijn verder geen budgetten voor directe kosten aangepast. Wel is bijvoorbeeld een oplopend budget
voor wegenonderhoud opgenomen maar dat was al besloten bij de huidige meerjarenbegroting.

Beleidsindicatoren
Met ingang van de begroting 2017 worden onder dit kopje de voor alle gemeenten wettelijk voorgeschreven
beleidsindicatoren opgenomen. Veel van de indicatoren zijn ook raadpleegbaar op de “waar-staat-je-gemeente”.
Indicator
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (%)
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (%)

LoZ
Nederland
1,1%
2,0%
15%
10%

Waardering door inwoners (Burgerpeiling “Waarstaatjegemeente?”)

Straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn
goed begaanbaar
BODO
2016

Voldoende aanbod voor openbaar vervoer

2015
2014

Er is sprake van verkeersonveilige situaties
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Programma 3: Economie
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 willen we bereiken?
Economische ontwikkeling
“Versterken vestigingsklimaat”
We willen het vestigingsklimaat voor ondernemers versterken. Economische ontwikkeling wordt onder andere
bevorderd door in bestemmingsplannen ruimte te bieden voor kleinschalige, arbeidsintensieve bedrijvigheid.
Ondernemersinitiatieven worden beschouwd als een positieve ontwikkeling. We leggen het accent op toerisme,
recreatie, vrije tijd en zorg.
De Raad wil de ontwikkeling van leisurebedrijven en - activiteiten, groot en klein, stimuleren en ondersteunen. Dit
geldt zowel voor groeiplannen van De Efteling en Experience Island als ontwikkelingen in Kaatsheuvel, Loon op
Zand en De Moer en het buitengebied. Ook in de schil rondom het nationaal park is ruimte voor kleinschalige
leisure ontwikkelingen.
Bestaande en nieuwe (leisure)ondernemers krijgen de ruimte om zich te ontwikkelen. Ontwikkelingen gaan zoveel
mogelijk hand in hand met een verbetering van de leefomgeving en gaan zeker niet ten koste van de
leefomgeving.
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Uitgifte kavels bedrijvenpark Kaatsheuvel
Door de realisatie van het nieuwe bedrijvenpark Kaatsheuvel krijgen ondernemers de mogelijkheid te groeien.
Winkelcentra
Binnensteden en kernwinkelgebieden van middelgrote gemeenten hebben het vaak moeilijk. Bezoekersaantallen
en bestedingen lopen terug. Leegstand neemt soms ronduit storende vormen aan. Vergrijzing, bevolkingskrimp en
webwinkels versterken de opgave. Alhoewel we in onze gemeente relatief weinig leegstand kennen blijft het een
punt van aandacht.
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Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Ondernemersloket
Via het ondernemersloket ondersteunen we ondernemers. We beantwoorden vragen van bestaande ondernemers,
faciliteren startende ondernemers en helpen initiatiefnemers met nieuwe plannen op weg binnen de gemeentelijke
organisatie.
Social Return en Talent2Work
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.
Wij brengen het werkgelegenheidsproject Talent2Work van Baanbrekers onder de aandacht van ondernemers. Het
project beoogt zoveel mogelijk mensen met een uitkering aan het werk te krijgen. Door werkzoekenden en
werkgevers direct met elkaar in contact te brengen ontstaan mooie nieuwe werkrelaties.
Het college gaat frequent op bedrijfsbezoek, waarbij nadrukkelijk Talent2Work onder de aandacht wordt gebracht.
Economische promotie
“Binden en Verbinden”
We richten ons op het binden en verbinden van partijen. Hiermee combineren en bundelen we de krachten. We
stimuleren samenwerking tussen partijen om de economische prestaties te bevorderen. Vooral ligt hierbij het
accent op de leisuresector, zowel lokaal als regionaal. We benutten zowel bestaande als nieuwe contacten en
laten zoveel mogelijk over aan de markt.
Er is een belangrijke rol weggelegd voor de Stichting Ondernemend Loon op Zand (SOL). In de SOL zijn diverse
ondernemersverenigingen samengebracht. De SOL bevordert op een efficiënte wijze de behartiging van
gemeenschappelijke onderwerpen waaronder de uitvoering van het ondernemersfonds. Voor de bedrijvenparken
en de winkelcentra is dit met park- en centrummanagement lokaal goed geregeld. Via het centrummanagement en
parkmanagement worden in gebiedsteams actieprogramma’s opgesteld en uitgevoerd. Dit leidt tot een verbetering
van het lokale ondernemersklimaat.
Gestreefd wordt naar een aansluiting van de lokale leisuresector bij de SOL. Daarbij wordt gezocht naar een goede
manier om de Lokaal Toeristische Adviesraad toekomstbestendig te maken. Ook hierbij is een belangrijke rol
weggelegd voor de SOL.
Voor leisure is bovendien de samenwerking binnen de regio Hart van Brabant van groot belang. In de werkagenda
van de regio is leisure één van de speerpunten. Ook in de Langstraat wordt de samenwerking steeds belangrijker.
In het Economisch Programma de Langstraat, neemt de leisuresector een belangrijke plek in. W e leveren een
actieve bijdrage aan de invulling en uitvoering van de projecten die voor dit speerpunt zijn benoemd.

Wat gaan we ervoor doen? (inclusief programma-ontwikkelingen)
Economische ontwikkeling
Economisch Programma 2016-2020
In het Sociaal Economisch Beleidsplan (SEB) 2011-2015 zijn onze ambities en opgaven voor het sociaal
economisch domein in samenhang in beeld gebracht en gekoppeld aan een realistisch uitvoeringsprogramma. Op
een enkel onderwerp na is het programma volledig opgepakt. Samen met de Stichting Ondernemend Loon op
Zand (SOL) is gekeken naar thema’s die actueel zijn voor de komende jaren om lokaal uit te werken of de
verdiepingsslag te maken. We noemen leisure, wijkeconomie, vitaliteit van de winkelcentra en zorg.
Een Economisch Programma (EP) voor de periode 2016-2020 wordt opgesteld. Een leisureplan is onlosmakelijk
onderdeel van het economisch plan. In het leisureplan zijn de activiteiten op het gebied van leisure voor de
komende jaren vastgelegd. Het plan is gebaseerd op de bestaande beleidslijnen zoals deze zijn vastgelegd in de
Structuurvisie, de toeristisch recreatieve visie ‘Verhalen- en avonturengemeente Loon op Zand’, de kansenkaart
leisure van de regio Hart van Brabant, etc. De speerpunten uit de begroting worden hierin verwerkt. Het EP wordt
opgesteld in samenwerking met ondernemers en belangenorganisaties van zowel binnen als buiten de
leisuresector.

Programmabegroting Loon op Zand 2017-2020

- 27 -

Voor de Langstraat is in 2015-2016 een Sociaal Economisch Programma opgesteld en vastgesteld in de colleges
en gemeenteraden. De uitvoering hiervan wordt in de komende jaren opgepakt. Uiteraard wordt hierbij (daar waar
mogelijk) de verbinding gelegd tussen het programma voor De Langstraat en het EP 2016-2020 voor Loon op
Zand.
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Uitgifte kavels bedrijvenparken Kaatsheuvel
Door de economische crisis is het tempo van uitgifte lager dan vooraf verwacht. Er vindt actieve acquisitie plaats
en er is intensief contact met potentiële kandidaten. Daar waar mogelijk bieden we maatwerk. We zien de markt
lichtjes aantrekken.
Ruimere functiemogelijkheden bedrijvenparken
In de bestemmingsplannen van de bedrijvenparken zijn ruimere functiemogelijkheden opgenomen. Doel hiervan is
de bedrijvenparken toekomstbestendiger te maken.
Winkelcentra
De leegstandsproblematiek vraagt om creativiteit. Samen met ondernemers uit de gebiedscommissies van
Kaatsheuvel en Loon op Zand is een werkgroep winkelleegstand gevormd. In een vroegtijdig stadium gaan we in
overleg met vastgoedeigenaren en zoeken we naar gezamenlijke oplossingen.
Voor de kern Loon op Zand start vanuit het EP een project om de economische vitaliteit te behouden en te
versterken. Hierbij worden wij ondersteund door de Provincie.
Het openbaar gebied voor met name het winkelcentrum in Kaatsheuvel verdient aandacht voor de komende jaren.
Keurmerk Veilig Ondernemen
De infrastructurele voorzieningen zijn “Schoon, heel en veilig” en worden onderhouden volgens de vastgestelde
kaders. De uitgangspunten voor de inrichting van de wegen ligt vast in het verkeersbeleid (programma 2).
1

Binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen werken we samen met ondernemers, politie, brandweer en MKB . Doel is
het verhogen en borgen van de veiligheid, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze bedrijvenparken en
winkelcentra. Het bedrijvenpark Kaatsheuvel heeft een eerste KVO-certificaat ontvangen. Voor de winkelgebieden
en het bedrijvenpark De Hoogt zijn deze trajecten niet in uitvoering. Het initiatief hiertoe ligt bij de ondernemers.
Terrassenbeleid
Er is een eerste aanzet gedaan om te komen tot een gedragen terrassenbeleid. Dit traject verloopt langer dan is
voorzien. De belangen van de ondernemers zijn op onderdelen strijdig met de wensen/regelgeving van de
gemeente.
Reclame- en uitstallingenbeleid
Dit beleid moet nog uitgewerkt worden. Dit nemen we mee in het EP voor 2016-2020.
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
Weekmarkten
De gemeente is vanaf 2015 in overleg met de kooplieden over een eventuele verzelfstandiging van de weekmarkt.
Gedurende het traject is duidelijk geworden dat een gehele verzelfstandiging niet haalbaar is, bezien vanuit de
ambulante handel. We naderen de afrondende fase van het businessplan. Beslissingen over branche invulling,
standplaats uitgifte en een gedeelte van de uitvoeringstaken worden gedaan door een nieuw te kiezen
marktcommissie. De gemeente kan hiermee toch een meer terugtredende beweging maken voor wat betreft de
inzet voor de weekmarkt.
Project 155 Help de ondernemer
We zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf. We voorzien
hiermee in een programma wat gericht is op het terugdringen van onnodige uitval van ondernemers.

1

Midden- en KleinBedrijf.
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Economische promotie
Project Marketing
Toerisme en recreatie is een groeiende sector. Zowel bestedingen tijdens als het aantal vakanties stijgen nog
steeds op de binnenlandse en internationale markt. De binnenlandse markt is voor Loon op Zand de belangrijkste
markt. Loon op Zand wil haar positie als recreatiegemeente versterken, een toeristische hotspot zijn in de regio. De
toekomstpositie die wordt nagestreefd is die van ‘jaarrondbezoek’ met aantrekkingskracht over het hele jaar. Dit
vraagt om versterking van producten.
Een stuurgroep Marketing is opgericht om dit verder uit te werken. Hierin zijn enkele ondernemers, een bestuurslid
van de VVV en de gemeente vertegenwoordigd. Er wordt verbinding gezocht met de ontwikkelingen in de
Langstraat op dit vlak. Het project is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van het EP 2016-2020.
Profilering als duurzame toeristische bestemming
In 2015 zijn we voor twee jaar een samenwerking aangegaan met het European Centre for Nature Conservation
(ECNC). Met de samenwerking wordt de gemeente op de kaart gezet als een zogeheten Quality Destination. Het
Quality Destination programma is gericht op het vergroenen van bestemmingen met een meerwaarde voor de
toeristische aantrekkingskracht van de gemeente.
De gemeente Loon op Zand wordt landelijk en internationaal gepromoot als duurzame toeristische bestemming
voor toeristen. De samenwerking betekent dat het ECNC ondersteuning biedt op het gebied van toerisme en
duurzame ontwikkeling.
Uiteraard betrekken we bij ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid ook de Wereldgemeente Loon Op Zand,
waar dit relevant is. En we proberen vanuit dit project koppelingen te leggen naar andere projecten / thema’s, zoals
de marketing en het leisurecongres.
Leisurecongres
We organiseren in 2017 een leisurecongres. Hiermee profileren wij ons als een gastvrije, toeristische gemeente.
De precieze doelstelling van het congres wordt in het najaar van 2016 verder uitgewerkt met de raad.
Evenementen
Evenementen dragen bij aan de lokale economische spin-off en profilering van de gemeente.
Eén van de acties uit het EP 2016-2020 is het opstellen van evenementenbeleid. Hierin leggen we vast welke
evenementen we (financieel) gaan ondersteunen. We geven hier prioriteit aan.
Wereld van De Efteling
In 2017 vindt verdere besluitvorming plaats over de ruimtelijke planvorming ‘Wereld van De Efteling 2030’. Na
vaststelling van het Masterplan wordt er gestart met het opstellen van een of meerdere bestemmingsplan(nen) en
bijbehorende vervolgonderzoeken.
Versterken meerdaags verblijf
Eén van de speerpunten zowel op lokaal als regionaal niveau is het versterken van het meerdaags verblijf. We
willen de mogelijkheden hiervoor verruimen. Een onderzoek is uitgevoerd om de marktruimte voor
verblijfsaccommodaties in de regio Hart van Brabant vast te stellen. Aanvullend hierop is ook de marktruimte in de
gemeente Loon op Zand in beeld gebracht.
De ontwikkeling van hotels in het gebied tussen de N261 en de Horst wordt gestimuleerd en gefaciliteerd. Waar
mogelijk worden ook ontwikkelingen buiten dit gebied gefaciliteerd. De mogelijkheden voor kleinschalige
verblijfsaccommodaties en Bed & Breakfast zijn verruimd.
Invulling voormalige brandweerkazerne Van Salm Salmstraat 61-63 Loon op Zand
We gaan deze locatie een nieuwe duurzame invulling geven. Burgers zijn uitgenodigd om met ideeën te komen die
passend moeten zijn in onze profilering als toeristische gemeente. De panden worden verkocht of in erfpacht
uitgegeven.
Bestaand beleid
Sociaal economisch beleidsplan Loon op Zand 2011 – 2015.
Sociaal economisch programma De Langstraat 2016-2020.
Toeristisch recreatieve ‘Verhalen- en avonturengemeente Loon op Zand’.
Fietsnotitie gemeente Loon op Zand.
Horecavisie Loon op Zand “Samen 1001 horecakansen benutten”.
Beleidsregels B&B en verhuur woningen (2016 vastgesteld).
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Nota Ambities en Uitgangspunten ruimtelijke planvorming Wereld van de Efteling 2030.

Wat mag het kosten?
Lasten /
Baten
Lasten

Taakveld
3.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING
3.2 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCT
3.3 BEDR LOKET EN BEDR REG
3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE
Totaal Lasten
Baten
3.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING
3.2 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCT
3.3 BEDR LOKET EN BEDR REG
3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE
Totaal Baten
Geraamde resultaat

Werkelijk 2015
€
351.820
€
346.584
€
75.134
€
364.474
€ 1.138.013
€
5.000€
346.584€
15.180€ 1.105.672€ 1.472.436€
334.423-

Begroot 2016
€
399.222
€
253.334
€
78.021
€
637.599
€ 1.368.176
€
€
253.335€
21.550€ 1.202.999€ 1.477.884€
109.708-

Begroot 2017
€
269.746
€
199.185
€
38.124
€
246.468
€
753.523
€
€
199.185€
21.550€ 1.194.557€ 1.415.292€
661.769-

Begroot 2018
€
269.746
€
199.185
€
37.980
€
243.652
€
750.563
€
€
199.185€
21.550€ 1.194.557€ 1.415.292€
664.729-

Begroot 2019
€
269.746
€
199.185
€
37.379
€
242.765
€
749.075
€
€
199.185€
21.550€ 1.194.557€ 1.415.292€
666.217-

Begroot 2020
€
269.746
€
199.185
€
37.379
€
221.852
€
728.162
€
€
199.185€
21.550€ 1.194.557€ 1.415.292€
687.130-

Toelichting
Ook in dit programma is een andere toerekening van kosten de belangrijkste oorzaak van de lagere lasten. Onder
de lasten bij taakveld 3.4 is eveneens de eenmalige bijdrage in de aanleg van de parkeervoorziening bij de
Roestelberg opgenomen. Onderdeel van de baten bij taakveld 3.4 is de vermakelijkhedenretributie en de
toeristenbelasting. Van die laatste wordt via programma 0, € 180.000 toegevoegd aan de reserve recreatie.

Beleidsindicatoren
Met ingang van de begroting 2017 worden onder dit kopje de voor alle gemeenten wettelijk voorgeschreven
beleidsindicatoren opgenomen. Veel van de indicatoren zijn ook raadpleegbaar op de “waar-staat-je-gemeente”.
Indicator
Functiemenging (%)
Bruto Gemeentelijk Product (verhouding tussen verwacht en gemeten product)
Vestigingen (bedrijven, aantal per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)

LoZ
Nederland
47%
51%
74
100
134
122

Naast de voorgeschreven beleidsindicatoren blijven we jaarlijks de burgerpeiling van “waar-staat-je-gemeente”
uitvoeren. De uitkomsten daarvan worden met ingang van 2017 eveneens onder dit kopje opgenomen.

Waardering door inwoners (Burgerpeiling “Waarstaatjegemeente?”)
Voor programma zijn geen stellingen opgenomen als onderdeel van Burgerpeiling WSJG.
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Programma 4: Onderwijs
Onderwerp van het programma
Dit programma omvat activiteiten gericht op ontwikkelingsaspecten van jeugd van 0-23 jaar binnen de gemeente
Loon op Zand. De gemeente ondersteunt en schept de voorwaarden voor een breed scala aan kinderopvang en
onderwijs.

Wat willen we bereiken?
Openbaar onderwijs en onderwijshuisvesting
Uitgangspunt is dat er voldoende en kwalitatief goed onderwijs geboden wordt in de gemeente Loon op Zand. De
taak van de gemeente op het gebied van onderwijshuisvesting is vanaf 2015 veranderd in die zin dat de scholen
zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. In 2017 zetten we intensiever in op de aansluiting tussen passend
onderwijs en de 3 transities. Verder wordt er sterk ingezet op de voor- en vroegschoolse educatie in onze
gemeente.
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Leerlingenvervoer
In 2017 worden het leerlingenvervoer en regiotaxi regionaal aanbesteed. We willen het leerlingenvervoer nog
efficiënter organiseren. Zo kunnen we weer integraal afwegen welke vorm van vervoer het meest passend is. We
willen:
minder taxivervoer door kantelingsmaatregelen zoals verbeterde toegang tot vervoer, inwoners stimuleren
gebruik te maken van andere goedkopere voorzieningen en meer nadruk leggen op zelfredzaamheid van
inwoners;
het taxivervoer efficiënter organiseren door betere benutting van capaciteit in voertuigen, efficiëntere inzet
van voertuigen, betere en meer integrale regie op taxivervoer.
Volwasseneneducatie
In 2017 willen we de volwasseneneducatie een extra impuls geven. Dit beleidsterrein wordt regionaal opgepakt.

Wat gaan we ervoor doen?
Openbaar onderwijs en onderwijshuisvesting
De Lokale Educatieve Agenda (LEA) is vastgesteld voor de periode 2014-2018. Wij verwachten dat in 2017 de
keuze voor nieuwbouw of verbouw van de nieuwe basisschool in Kaatsheuvel zal plaatsvinden. De basisscholen
Klimop en Theresia worden samengevoegd. Er wordt gestreefd naar een kindcentrum bij basisschool Den Bussel
voor leerlingen van 0-12 jaar uit de wijk.

Programmabegroting Loon op Zand 2017-2020

- 31 -

Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Leerlingenvervoer
Er wordt gezamenlijk en regionaal aanbesteed voor het leerlingenvervoer waarbij ingezet wordt op duurzaamheid
en het contracteren van meerdere (en kleinere) lokale vervoerders. De verwachting is dat de kosten ten opzichte
van het huidige contract bij start circa 10% hoger zullen zijn. Afhankelijk van de toekomstige keuzes in
kantelingsmaatregelen en de efficiency met betrekking tot de inzet van het taxivervoer kunnen de kosten op termijn
afnemen. We verwachten de eventuele extra hogere kosten binnen, de kaders van, dit programma te kunnen
opvangen.
Via programma 0 vindt namelijk een storting van ruim € 200.000 plaats in de reserve onderwijs. Die € 200.000 is
bedoelt voor dekking van de kosten voor de nieuwbouw. Die kapitaallasten zullen op zijn vroegst in de begroting
van 2018 tot uitdrukking komen.
Volwasseneneducatie
Tilburg is centrumgemeente voor de volwasseneneducatie. In overleg met Tilburg en de regio wordt in 2017 de
lokale behoefte in kaart gebracht. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om een Taalhuis te realiseren. Er zal
vooral gekeken worden of dit een meerwaarde heeft op de bestaande taalprojecten.

Wat mag het kosten?
Lasten /
Baten
Lasten

Taakveld
4.1 OPENBAAR BASISONDERWIJS
4.2 ONDERWIJSHUISVESTING
4.3 ONDERWIJSBEL EN LEERL ZKN
Totaal Lasten
Baten
4.1 OPENBAAR BASISONDERWIJS
4.2 ONDERWIJSHUISVESTING
4.3 ONDERWIJSBEL EN LEERL ZKN
Totaal Baten
Geraamde resultaat

Werkelijk 2015
€
339.282
€
900.853
€
780.278
€ 2.020.413
€
14.330€
39.933€
180.645€
234.908€ 1.785.505

Begroot 2016
€
15.400
€
957.863
€
877.140
€ 1.850.403
€
€
36.400€
160.224€
196.624€ 1.653.779

Begroot 2017
€
15.400
€
910.997
€
610.393
€ 1.536.790
€
€
36.400€
160.224€
196.624€ 1.340.166

Begroot 2018
€
15.400
€
900.400
€
605.142
€ 1.520.942
€
€
36.400€
160.224€
196.624€ 1.324.318

Begroot 2019
€
15.400
€
881.844
€
609.490
€ 1.506.734
€
€
36.400€
160.224€
196.624€ 1.310.110

Begroot 2020
€
15.400
€
858.644
€
609.038
€ 1.483.082
€
€
36.400€
160.224€
196.624€ 1.286.458

Toelichting
De lasten van dit programma zijn aangepast aan de werkelijke uitgaven. Een groot deel van die verlaging wordt
gereserveerd voor de lasten van de nieuw te bouwen basisschool. Via programma 0 vind een structurele
toevoeging aan de reserve onderwijs plaats van € 205.000. Dat bedrag kan bij de nieuwbouw worden aangewend
voor de nieuwe jaarlasten.

Beleidsindicatoren
Met ingang van de begroting 2017 worden onder dit kopje de voor alle gemeenten wettelijk voorgeschreven
beleidsindicatoren opgenomen. Veel van de indicatoren zijn ook raadpleegbaar op de “waar-staat-je-gemeente”.
Indicator
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv’ers)
in % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs

LoZ

Nederland
1
5
66
60

1,5%

2,0%

Naast de voorgeschreven beleidsindicatoren blijven we jaarlijks de burgerpeiling van “waar-staat-je-gemeente”
uitvoeren. De uitkomsten daarvan worden met ingang van 2017 eveneens onder dit kopje opgenomen.

Waardering door inwoners (Burgerpeiling “Waarstaatjegemeente?”)
BODO

Basisonderwijs is voldoende nabij voor (mijn)
kinderen

2016
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Programma 5: Sport, cultuur en recreatie
Onderwerp van het programma
Door middel van het programma Cultuur en Sport willen we als gemeente een bijdrage leveren aan het
leefklimaat van de gemeente. In deze tijd van een terugtredende overheid staat het stimuleren van de eigen
kracht van de samenleving ook in dit programma centraal. De samenleving in Loon op Zand heeft een actief
verenigingsleven. Veel activiteiten waarmee met name jongeren zich kunnen ontplooien worden door vele
vrijwilligers en professionals in stand gehouden.
Voor cultuurbehoud is het gemeentelijke beleid gericht op monumenten- en archeologiebeleid. De uitvoering van
het monumentenbeleid richt zich op gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten. Het huidige
monumentenbeleid zal worden geactualiseerd en verbreed waarbij meer aandacht zal worden besteed aan
beleving van het culturele erfgoed in de brede zin van het woord.

Wat willen we bereiken?
Sportbeleid en activering
Door een terugtredende overheid zijn principes als ‘eigen kracht’ en ‘subsidie als vangnet’ belangrijke
uitgangspunten geworden. De gemeente draagt (tijdelijk) bij waar het de samenleving (nog) niet zelf lukt om
gewenste ontwikkelingen tot stand te brengen. In deze veranderende samenleving wordt steeds meer een beroep
gedaan op het zelforganiserend vermogen.
Een andere belangrijke ontwikkeling is de kanteling in het sociale domein door de drie decentralisaties. We willen
bekijken hoe de sport hierbij beter aansluiting kan vinden.
Sportaccommodaties
Medio 2017 is de nieuwe nota toekomstbestendig accommodatiebeleid gereed. Op basis van deze nota wordt het
mogelijk om afwegingen integraal en strategisch te kunnen nemen.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
De gemeente Loon op Zand wil vorm en inhoud geven aan cultuureducatie en –participatie op basisscholen. Dit
doen we nu door CLIP en het streven is om in 2017 aan te sluiten bij de nieuwe provinciale regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).
Cultureel erfgoed
De op te stellen cultuurhistorische waardenkaart heeft mede een invalshoek vanuit leisure-ambities. Hiermee wordt
erfgoed extra onder de aandacht gebracht. Bij de uitwerking van de lintenvisie is de commissie ruimtelijke kwaliteit
betrokken zodat waardevolle linten in de kernen zoveel mogelijk in ere worden gelaten.
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Media
Bibliotheek
Binnen onze gemeente willen we dat de burgers op een laagdrempelige manier objectieve en relevante informatie
kunnen verkrijgen. De digitalisering van informatie heeft invloed op de manier van verkrijgen van die informatie en
het op waarde kunnen schatten van deze informatie. Juist in deze tijd is een onafhankelijke en objectieve
informatieverstrekker belangrijk. Hiervoor is de bibliotheek de aangewezen partner.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Groenbeheer
Openbaar groen is een belangrijk element voor toerisme en recreatie. Groen is ook belangrijk voor de beleving van
de leefomgeving, voor een prettig milieu en groen kan bijdragen aan maatregelen voor klimaatadaptatie. Daarnaast
is groen functioneel bij de verkeersgeleiding en voor kinderen om te sporten en te spelen. Ook de
maatschappelijke functie is groot omdat buurtinitiatieven met groen bijdragen aan de sociale cohesie.
De laatste jaren is die belangrijke functie van groen onderschat waardoor de kwaliteit ervan achteruit is gegaan.
Daarom willen we de komende jaren inzetten op versterking van de groenstructuur en een hoger
onderhoudsniveau. Bij de behandeling van de kadernota hebben enkele fracties de ambitie uitgesproken om meer
te willen investeren in het openbaar groen.
In programma 2 is het integraal beheer beschreven. Uiteraard is het openbaar groen hier onderdeel van en
verwijzen we voor de samenhang van de openbare ruimte naar programma 2.
Bruisend Dorpshart
Het Bruisend Dorpshart moet het levendig hart van Kaatsheuvel worden, waar het gezellig en aangenaam toeven
is het gehele jaar door. Een plek waar de inwoners van de gemeente Loon op Zand en de ondernemers trots op
zijn. Er zijn woningen, horeca in verschillende kwaliteiten, een niet-openbare parkeergarage, kantoorruimten en
een multifunctioneel gemeenschapshuis gevestigd. Het Klavier biedt onderkomen aan onder meer een theater, een
brasserie, de openbare bibliotheek, de front offices van ContourDeTwern en de gemeente Loon op Zand evenals
de kantoorruimten voor de ambtelijke organisatie en het bestuur.
Al deze voorzieningen concentreren zich rondom het nieuw ingerichte markt- en evenementenplein en in de
nabijheid van het kernwinkelgebied. Het Anton Pieckplein vormt hierdoor een belangrijke ontmoetingsplaats. Naast
de wekelijkse markt dragen een zevental jaarlijkse festivals, de kermis en een scala aan activiteiten bij aan de
levendigheid en aantrekkelijkheid van het centrum.

Wat gaan we ervoor doen?
Sportbeleid en activering
Exploitatievergoedingen buitensport
Naar aanleiding van het besluit van de Raad van State zijn de kortingen op de exploitatievergoedingen van de
buitensportverenigingen teruggedraaid. In 2017 start het traject met de buitensportverenigingen om constructieve
en duurzame oplossingen te vinden om een gezonde exploitatie van de buitensportverenigingen te stimuleren en
te bevorderen. Dit is een intensief traject waarvan het resultaat niet op korte termijn is in te boeken.
Subsidies
Middel(lange) termijn
Naar aanleiding van de evaluatie van het subsidiebeleid werken we vanaf 2017 met het herijkte subsidiebeleid
welzijn. Hiermee wordt voortgeborduurd op het subsidiebeleid wat vanaf 2014 in gang is gezet. Belangrijke peilers
in het herijkte beleid zijn dat we:
Een breed vrijetijdsaanbod voor de jeugd in stand willen houden;
Dat eerst de eigen mogelijkheden van een vereniging of stichting benut moeten worden;
Het zoveel als mogelijk inzetten van subsidie als tijdelijk instrument.
Sportaccommodaties
Accommodatiebeleid
Medio 2017 is de nieuwe nota accommodatiebeleid gereed en kunnen we samen met de verenigingen en
organisaties uitvoering geven aan dit nieuwe beleid.
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De Werft
Naar aanleiding van het raadsbesluit van juli 2016 over de nieuwbouw van De Werft, wordt de accommodatie van
een multifunctioneel gebouw omgebouwd. Het wordt een toekomstbestendige sportaccommodatie met een
beperkte kantinefunctie in de kern Kaatsheuvel. Dit doen we in nauw overleg met de gebruikers. De transformatie
van De Werft moet in samenhang gezien worden met centrumontwikkeling Bruisend Dorpshart en de
ingebruikname van het gemeenschapshuis Het Klavier. In de zomer van 2017 wordt gestart met de sloop van en
de nieuwbouw van De Werft. De oplevering verwachten we in het voorjaar van 2018.
De Wetering
Belangrijk doel voor De Wetering is om deze accommodatie weer het dorpshuis van de kern Loon op Zand te laten
zijn. Op verzoek van de raad is de Wetering Plan Groep samengesteld: dit is een groep van gebruikers van en
betrokkenen bij De Wetering. Deze groep werkt plannen uit voor het toekomstig beheer en gebruik van deze
accommodatie. In 2017 worden de plannen van de Wetering Plan Groep geconcretiseerd en waar mogelijk tot
uitvoering gebracht.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Het project CLIP (de culturele marktplaats) geeft een impuls aan de cultuureducatie van kinderen op de
basisscholen. CLIP is ondergebracht bij de bibliotheek en vormt daarmee de verbinding tussen enerzijds het
(lokale) aanbod van kunst en cultuur en anderzijds de basisscholen in onze gemeente.
Per 1 januari 2017 gaat de nieuwe provinciale subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) van start. De
gemeente heeft de ambitie om hieraan deel te nemen. Hiervoor dienen echter wel een aantal basisscholen mee te
doen.
Cultureel erfgoed
Mede in navolging op het onderzoek van de Rekenkamercommissie uit 2010, is gestart met de voorbereidende
werkzaamheden om te komen tot het opstellen van een gemeentelijk archeologiebeleid.
Het huidige vertrekpunt is om eerst archeologiebeleid op te stellen en vast te stellen. Hierbij wordt zo veel als
mogelijk gebruik gemaakt van de kennis en deskundigheid van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de
heemkundekringen. Naar verwachting wordt de archeologische verwachtingenkaart en het beleid eind 2016
vastgesteld.
Voor wat betreft de koppeling met leisure, dient de beschikbare kaart met cultuurhistorische waarden een nadere
verdiepingsslag te krijgen. Gedachte hierachter is dat erfgoed vooral beleefbaar moet zijn. Ook hierbij worden –
althans is de intentie - de heemkundekringen en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit nader betrokken. De opdracht
voor het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart is inmiddels uitgezet en naar verwachting zal deze in de
eerste helft van 2017 worden vastgesteld.
We zetten in op het behoud van onze rijks- en gemeentelijke monumenten. Hierbij laten we de
verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud bij de eigenaren van de panden. We denken als gemeente
actief mee bij het vinden van mogelijkheden om andere functies aan panden te geven.
Het Witte Kasteel en de initiatieven die daar nu worden ontwikkeld, verdienen ondersteuning van de samenleving
en de gemeente. Voor het rijksmonument de Sint Jozefkerk is er een initiatiefnemer die de kerk en haar omgeving
wil omvormen naar met name wonen. De procedure voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het
gebruik van de kerk als Ahoed loopt. Het bestemmingsplan voor de appartementen nabij de Sint Jozefkerk is in
voorbereiding.
Media
Bibliotheek
We willen dat de bibliotheek een basisvoorziening blijft in zowel de kern Kaatsheuvel als de kern Loon op Zand. De
gesprekken over de functie en de visie op de toekomst van de bibliotheek blijven plaatsvinden. In Kaatsheuvel is
de verhuizing naar Het Klavier zeer goed verlopen en heeft de bibliotheek een kwaliteitsslag gemaakt. Het doel
voor de vestiging Loon op Zand is om deze om te vormen naar een bibliopunt wat aansluit op de schaal en
behoefte van de kern Loon op Zand.
Samen met de regiogemeenten is de samenwerking, inclusief de wijze van financiering, met de Bibliotheek
Midden-Brabant formeel vastgelegd in een samenwerkingsconvenant. Daarnaast worden, in samenspraak met de
bibliotheek, duidelijke lokale meerjarenafspraken gemaakt over de producten, de kosten en de functie van de
bibliotheek in de gemeente Loon op Zand. Voordat de vestiging in Loon op Zand definitief omgezet kan worden
naar een bibliopunt is het belangrijk dat duidelijkheid komt over de uitkomsten die de plangroep opstelt voor het
toekomstig gebruik van De Wetering.
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Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Fiets- en voetpad Kloosterstraat
Al jarenlang bestaat de wens een fiets- en voetpad te realiseren langs de Kloosterstraat buiten de bebouwde kom
van Loon op Zand. Hiermee wordt een verbinding gelegd tussen de dorpskern en natuurpoort Van Loon en
mogelijk ook groepsaccommodatie De Suikerberg. In 2017 gaan we aan de slag met de realisatie van het voetpad
en / of fietspad.
Recreatieve infrastructuur
De gemeente profileert zich als toeristisch-recreatieve gemeente. Een goede recreatieve infrastructuur is hiervoor
essentieel. Een wandelroutenetwerk en een fietsroutenetwerk bedekt de gehele gemeente. Dit netwerk is
gerealiseerd in samenwerking met de omliggende gemeenten en met Routebureau Brabant. Met deze partijen zijn
we in 2016 gestart met een kwaliteitsverbetering van het fietsroutenetwerk. Daarnaast gaan we ook aan de slag
met een kwaliteitsverbetering van het wandelroutenetwerk.
Groenbeheer
Om de kwaliteit van het openbaar groen te verbeteren zijn meerdere maatregelen nodig die zorgvuldige
voorbereiding vragen en investeringen.
Groenstructuurplan
In 2017 maken we een nieuw groenstructuurplan. Dit wordt het kader voor versterking van de groenstructuur en
voor ruimtelijke ontwikkelingen. We zoeken hierbij de samenhang met de structuurvisie, het verkeersplan en
plannen van Natuurmonumenten en de provincie.
In het groenstructuurplan benoemen we belangrijke groenstructuren, gebieden en bijzondere elementen met hun
kwaliteiten en knelpunten. Daaraan worden maatregelen gekoppeld ter verbetering van die structuur / inrichting. De
maatregelen die hieruit voortkomen zullen een, nu nog onbekende, investering met zich meebrengen. Het is goed
om hier rekening mee te houden in de meerjarenbegroting.
Gekoppeld aan het groenstructuurplan wordt het kapbeleid aangepast. Het kapbeleid is het juridisch kader voor
bescherming van waardevolle bomen in onze gemeente.
Areaaluitbreiding.
Elk jaar nemen we de nieuw aangelegde trottoirs, parkeervakken en rijbanen in beheer, vanwege areaaluitbreiding.
In 2016 is het Bruisend Dorpshart en de Gasthuisstraat overgedragen voor structureel beheer. Voor een nadere
toelichting hierop verwijzen we naar programma 2.
Hoger onderhoudsniveau
De onderhoudsniveaus voor de hele openbare ruimte, inclusief openbaar groen, zijn in 2014 door de raad
vastgesteld met het Integraal Beleid Openbare Ruimte (IBOR) en de beheerplannen. Voor de centra is dit A,
Hoofdwegen B en in de woonbuurten, bedrijventerreinen en het buitengebied C. Achterliggende gedachte hierbij
was dat de gemeente een basisniveau aanbiedt en dat burgers zelf een plus aan brengen (terugtredende
overheid). Sinds 2016 is voldoende budget beschikbaar om deze onderhoudsniveaus uit te voeren. De ervaringen
met de lagere onderhoudsniveaus zijn echter niet positief. Vooral over het openbaar groen en de reiniging van
verharding (onkruid) zijn veel klachten en laat het beeld te wensen over. In “Waar staat je gemeente” scoren we op
dit punt nog steeds lager dan andere gemeentes. Om dit beeld te verbeteren kan de gemeenteraad besluiten het
onderhoudsniveau te verhogen. Wachten op het groenstructuurplan is hierbij niet nodig omdat de
onderhoudsniveaus hier los van staan. De ambitie voor een beter groenbeeld is nu actueel en met het aangaan
van nieuwe onderhoudscontracten per 1 januari 2017 is het efficiënter om vanaf 2017 tot een hoger niveau te
besluiten. We stellen daarom voor om vanaf 2017, alleen voor de woonbuurten, het onderhoudsniveau van
openbaar groen en reiniging van verharding te verhogen van C naar B. Vanuit de berekeningen die we met het
IBOR hebben opgesteld is berekend dat hiervoor structureel een extra budget nodig is van € 168.000. Hierbij is
uitgegaan van het huidige beschikbare budget voor groen en wat nodig is om het niveau B te halen. De
onderhoudsniveaus voor groen worden dan als volgt:
Centrum
A

Woonbuurten
B

Bedrijvenparken
C

Hoofdwegen
B

Buitengebied
C

Pilot burger gericht beheer
In programma 2 is de pilot Burger gericht beheer beschreven. Deze pilot is erop gericht om het beheer af te
stemmen op de waardering van burgers over de openbare ruimte. Het openbaar groen is een belangrijk onderdeel
van de pilot omdat groen in grote mate bepalend is voor het beeld. Baanbrekers krijgt opdracht om het groen te
onderhouden volgens de vastgestelde onderhoudsniveaus. Dit gebeurt onder regie van een hoofdaannemer. Een
hoger onderhoudsniveau voor groen kan positief werken omdat er dan meer financiële ruimte is voor bijsturingen
die zijn gericht op de burgerwaardering.
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Burgerinitiatieven
De ingezette weg, voor het ondersteunen van burgerinitiatieven en het stimuleren van zelfbeheer door bewoners
en ondernemers, zetten we onverminderd voort. In financieel opzicht leidt dit niet tot besparingen. Vanuit het IBOR
is dit ook niet het uitgangspunt. De winst van burgerparticipatie zit in betere betrokkenheid bij de woonomgeving,
meer sociale cohesie en een hogere tevredenheid bij bewoners. De serviceteams van de buitendienst hebben een
belangrijke rol bij het ondersteunen en de dienstverlening. Vanuit de pilot burgergericht beheer zorgen we voor
zorgvuldige afstemming en samenwerking tussen alle partijen die hieraan bijdragen.
Bestaand beleid
Structuurvisie Loon op Zand 2030 (2014)
Handboek Ruimtelijke Kwaliteit (2014)
Integraal beleid openbare ruimte (2014)
Groenbeleidsplan/Bomenplan 2010
Hondenbeleid (2015)
Visie op Sociaal Domein (2013)

Wat mag het kosten?
Lasten /
Baten
Lasten

Taakveld
5.1 SPORTBELEID EN ACTIVERING
5.2 SPORTACCOMODATIES
5.3 CULTUURPRES,-PROD,-PARTICIPA
5.5 CULTUREEL ERFGOED
5.6 MEDIA
5.7 OPENB GR EN (OPENL) RECREAT
Totaal Lasten
Baten
5.1 SPORTBELEID EN ACTIVERING
5.3 CULTUURPRES,-PROD,-PARTICIPA
5.5 CULTUREEL ERFGOED
5.7 OPENB GR EN (OPENL) RECREAT
Totaal Baten
Geraamde resultaat

Werkelijk 2015
€
265.028
€
678
€
77.093
€
53.383
€
760.814
€ 2.473.347
€ 3.630.342
€
14.154
€
€
€
143.904€
129.751€ 3.500.591

Begroot 2016
€
313.902
€
455.793
€
21.905
€
51.928
€
353.966
€ 2.055.476
€ 3.252.970
€
1.000€
€
115€
187.214€
188.329€ 3.064.641

Begroot 2017
€
279.642
€
487.765
€
47.579
€
27.537
€
353.966
€ 2.054.982
€ 3.251.471
€
1.000€
€
115€
17.000€
18.115€ 3.233.356

Begroot 2018
€
269.540
€
489.434
€
41.675
€
27.537
€
353.966
€ 1.782.612
€ 2.964.764
€
1.000€
€
115€
17.000€
18.115€ 2.946.649

Begroot 2019
€
259.437
€
491.104
€
41.675
€
27.537
€
353.966
€ 1.764.401
€ 2.938.120
€
1.000€
€
115€
17.000€
18.115€ 2.920.005

Begroot 2020
€
259.334
€
492.774
€
41.675
€
27.537
€
353.966
€ 1.757.793
€ 2.933.079
€
1.000€
€
115€
17.000€
18.115€ 2.914.964

Toelichting
Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie
Binnen het taakveld is rekening gehouden met de kosten voor het bevriezen van de bezuiniging op de
welzijnssubsidies.
Openbaar groen en openluchtrecreatie
In 2017 is rekening gehouden met een eenmalige bijdrage van € 44.000 voor het opstellen van het
groenstructuurplan en € 225.000 voor het fietspad Kloosterstraat (beide al besloten bij de begroting van 2016 en
worden gedekt uit de reserves).
Accommodatiebeleid
Eveneens zijn binnen dit taakveld de budgetten voor het accommodatiebeleid opgenomen. Voor subsidiëring van
De Gildenbond, Programmaraad en het Moeruiltje is € 55.000 beschikbaar. Na verwerking van de kapitaallasten
van De Werft, resteert er binnen dit programma een budget van € 370.000. Dat budget is nodig voor de overige
eigenaarslasten van De Wetering, de volledige eigenaarslasten van De Werft en eventuele exploitatiekosten van
deze twee panden. Gegeven de eisen en wensen die aan de nieuwe sporthal gesteld worden is duidelijk dat dit
bedrag onvoldoende is. In het hoofdstuk Financiële positie wordt daarop nader ingegaan.
In 2016 werd nog een inkomst van € 170.000 geraamd vanwege de lening aan het SMC, deze is inmiddels
afgelost.

Beleidsindicatoren
Met ingang van de begroting 2017 worden onder dit kopje de voor alle gemeenten wettelijk voorgeschreven
beleidsindicatoren opgenomen. Veel van de indicatoren zijn ook raadpleegbaar op de “waar-staat-je-gemeente”.
Indicator
Niet-sporters (%)
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Waardering door inwoners (Burgerpeiling “Waarstaatjegemeente?”)

In mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid
In mijn buurt is voldoende groen
De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het
gebied van leefbaarheid en veiligheid voldoende
De gemeente doet een beroep op de
buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren…
De gemeente betrekt de buurt voldoende bij de
aanpak van leefbaarheid en veiligheid
Er wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid en
veiligheid van mijn buurt
Mijn buurt is schoon
BODO

In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot

2016
Perken, plantsoenen en parken in mijn buurt zijn
goed onderhouden

2015
2014

Buurtbewoners staan altijd voor elkaar klaar
Buurtbewoners gaan op een prettige manier met
elkaar om
Ik zou niet zo snel weggaan uit deze buurt
Ik voel me thuis in deze buurt
Winkels voor dagelijkse boodschappen zijn dichtbij
Voldoende aanbod van Sportvoorzieningen
Voldoende aanbod van Speelvoorzieningen
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Programma 6: Sociaal domein
Onderwerp van het programma

´Iedereen doet mee!’ is het uitgangspunt. Als gemeente willen wij dat mogelijk te maken. Verenigingen,
buurtteams en andere groepsverbanden zijn hierbij belangrijk. Zij zijn het cement van de samenleving.
We streven naar een robuuste zorgzame samenleving.
De gemeente kan hierin de hand reiken en regisseren.
De eigen kracht van inwoners en groepen is leidend. Als het nodig is, organiseert de gemeente een vangnet
waardoor iedereen volwaardig kan deelnemen.

Wat willen we bereiken?
Samenkracht en burgerparticipatie
De 3 transities
De rijksoverheid decentraliseert en bezuinigt. De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de
uitvoering van de Jeugdzorg, begeleiding en toeleiding naar werk. Daarmee hebben we een brede, integrale
verantwoordelijkheid voor het sociale domein. Doel is dat inwoners die het nodig hebben ondersteuning krijgen die
aansluit op hun persoonlijke situatie en behoefte. Naast de wil om de zorg beter te organiseren zien wij het als
onze opdracht om de zorg ook goedkoper te organiseren. Het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg is voor ons het
sturingsmiddel in de toegang naar de professionele zorg. Hierbij staat de behoefte van burgers die ondersteuning
nodig hebben, centraal. Wij zijn ervan overtuigd dat burgers (op buurtniveau) verantwoordelijk willen en kunnen zijn
voor elkaar.
Er ligt een belangrijke taak bij de medewerkers die direct in contact staan met de burgers. We bieden deze
medewerkers voldoende regelruimte om flexibel en snel te kunnen reageren zodat creatieve oplossingen bedacht
kunnen worden.
We gaan door op de al ingeslagen weg met het Servicepunt WWZ en de wijkteams. Met de gekozen werkwijze
creëren we rust en duidelijkheid voor inwoners en medewerkers.
De jaren 2015 en 2016 hebben voornamelijk in het teken gestaan van de invoering van de drie transities en het
organiseren van de interne en regionale processen die hiervoor nodig waren. Vanaf 2017 wordt er nadrukkelijker
ingezet op innovatie. Innovatie willen we bereiken door een geleidelijke aanpak met o.a. experimenten.
Door te innoveren groeien we –daar waar mogelijk- toe naar een situatie waarin burgers en organisaties hun
verantwoordelijkheid zelf kunnen nemen.
Dit geldt niet alleen voor zorg, maar ook voor werk en inkomen. Uitgangspunt is dat mensen zekerheid,
maatschappelijke participatie en persoonlijk welbevinden het best kunnen bereiken via betaald werk. Voor wie
(nog) niet aan het werk kan en ook geen aanspraak kan maken op een uitkering, zorgen we voor een goed sociaal
vangnet.
Gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor hebben allen een eigen verantwoordelijkheid in de bepaling en
toekenning van zorg. Dit zorgt voor schotten in de zorg, terwijl er juist veel dwarsverbanden zijn. De schotten
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kunnen leiden tot afwenteling van zorg waardoor zorgvragers tussen wal en schip vallen. Het is dus van belang dat
de taken van deze partijen goed met en op elkaar worden afgestemd. We beogen een regionale samenwerking
met zorgverzekeraars en zorgkantoor met als doel de integrale beleidskeuzes te bevorderen en perverse
bekostigingsprikkels te voorkomen. Hiermee geven we invulling aan de opgave ‘partnerschap’ uit de strategische
meerjarenagenda Hart van Brabant.
Preventie en innovatie
De komende jaren willen we steeds meer inzetten op preventie zodat duurdere tweedelijnszorg voorkomen wordt.
Innovatie in 2017 sluit aan bij deze ontwikkeling en is dan ook een sleutelbegrip.
Steeds meer wordt van de burger verwacht dat hij in eerste instantie zelf zorgt voor een oplossing. De gemeente
heeft als taak om de burger hierbij te ondersteunen. Deze ontwikkelingen zijn dan ook de basis voor een nieuw te
vormen beleid rondom subsidiëring, vrijwillige inzet en mantelzorg.
Wijkteams
De wijkteams worden steeds meer zelfsturende teams “van en voor de wijk” op zowel sociaal als fysiek niveau.
Bereikbaarheid en vindbaarheid van de wijkteams voor de burgers is van essentieel belang. Hierbij sluiten we aan
op de fysieke structuren uit de woonzorgservicezones.
Inkomensregelingen
Baanbrekers
Op Langstraat niveau willen we een nieuwe aanpak in de samenwerking met Baanbrekers: 3 gemeenten, 1 gezicht
is het uitgangspunt. We formuleren een opdracht die een heldere taakomschrijving heeft en de processen worden
meer gestructureerd en georganiseerd. Naast de centrale opdrachtformulering willen we onze lokale kleur
benadrukken door middel van specifieke taken die Baanbrekers voor Loon op Zand zal oppakken.
Bijzondere Bijstand
De uitgaven voor de Bijzondere Bijstand nemen sterk toe. Hoewel het een open einde regeling betreft willen we
meer proberen te sturen op de beheersbaarheid van de regeling.
Minimabeleid
We willen armoede preventief en beter bestrijden, iedereen die recht heeft op ondersteuning moet die
voorzieningen ook daadwerkelijk kunnen bereiken. Het minimabeleid wordt in 2017 steeds meer samen met
andere partners opgepakt. Ook de samenhang met andere beleidsterreinen en inwoners komt meer centraal te
staan.
Begeleide participatie
WSW – gelden
We willen meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen, al dan niet in reguliere banen.
Ook het beschut werken gaat hier, door veranderende wet- en regelgeving, een voornamere rol in krijgen.
Arbeidsparticipatie
Inburgering
De instroom van vluchtelingen is de afgelopen tijd fors gestegen. Op dit moment fluctueert de landelijk verwachte
instroom sterk. Lokaal en regionaal blijven we dit volgen en passen indien nodig de afspraken aan. De verhoogde
instroom heeft gevolgen voor de taakstelling huisvesting vergunninghouders, deze neemt evenredig toe. Regionaal
worden afspraken gemaakt over de benodigde huisvesting.
Arbeidsmarktbeleid
Op het terrein van arbeidsmarktbeleid is het noodzakelijk om op (sub)regionaal niveau samen te blijven werken. De
arbeidsmarkt is een belangrijke randvoorwaarde voor bedrijven om hun (groei)perspectief mogelijk te maken. Als
het aantal te verdelen banen groter wordt, komen er meer mensen aan het werk en blijft het welvaartsniveau in de
regio op peil. Een hechte samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs betaalt zich uit in een beter
functionerende arbeidsmarkt. Voor bedrijven en werkzoekenden is een goed functionerende arbeidsmarkt van
belang.
Maatwerkdienstverlening 18+
De regie en uitvoeringsverantwoordelijkheid voor cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig
wonen maar daar wel enige ondersteuning bij nodig hebben, gaat in fases van de centrumgemeente naar de
individuele gemeenten. In het regionale plan van aanpak 'toekomst van opvang en bescherming' geven we richting
en invulling aan beschermd wonen, bemoeizorg, maatschappelijke opvang, crisisopvang, huiselijk geweld en
specialistische vrouwenopvang.
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Maatwerkdienstverlening 18Het gaat hier om vormen van Jeugdzorg zoals: begeleiding, (opvoed)hulp voor jongeren, jeugd-GGZ, jeugdzorg
aan verstandelijk beperkten en gesloten jeugdzorg. Het regionale beleidskader Jeugdstelsel Hart van Brabant is
vastgesteld voor de periode 2015 tot en met 2017. Voor deze periode zijn de volgende doelen gesteld:
1. Gebruikers van het jeugdhulpaanbod zijn tevreden over bejegening en ondersteuning.
2. De aangeboden ondersteuning is passend en effectief (naar professionele maatstaven).
3. Het gebruik van specialistische hulp (behandeling, verblijf) gaat omlaag, ten gunste van lichte vormen van
hulp (ambulant, tijdig, effectief).
4. De frontlijn schakelt met inzet van ketenregie aantoonbaar sneller op en af, resulterend in kortere
doorlooptijden van het specialistisch aanbod.
5. Minder jeugdigen krijgen een maatregel op last van de kinderrechter, ten gunste van het aantal jeugdigen
en gezinnen dat hulp op vrijwillige basis ontvangt.
6. Professionals in en om het jeugdveld handelen aantoonbaar volgens de Meldcode Kindermishandeling.
In 2017 worden deze beleidsdoelen geëvalueerd en wordt een nieuw beleidskader opgesteld voor de komende
jaren.

Wat gaan we ervoor doen?
Samenkracht en burgerparticipatie
3 transities
We organiseren de komende jaren een sociale infrastructuur van algemene voorzieningen. Daardoor zijn inwoners
in staat om hun leven zelf vorm te geven en elkaar te ondersteunen waar nodig.
Samen met Heusden en Waalwijk hebben we voor 2017 de Wmo-tarieven opnieuw vastgesteld. In 2017 gaan we
voor het domein jeugd resultaatgericht inkopen. Tevens loopt dit jaar de verkenning voor harmonisatie van de
inkoop op het onderdeel begeleiding Wmo.
Innovatie willen we bereiken door een geleidelijke aanpak met o.a. experimenten en pilots. 2017 Staat in het teken
van de selectie en uitvoering van de ideeën van de ideeënwedstrijd. We gaan de samenleving en partners actief in
dit proces betrekken.
Wij blijven als gemeente zelf de toegangspoort tot de duurdere voorzieningen organiseren. Daarmee verwachten
we de beste kans te hebben om maatwerk te leveren én de zorgkosten daadwerkelijk omlaag te brengen. We
streven naar een omslag van oplossen naar voorkomen en daar waar mogelijk van individueel naar collectief
aanbod. Wij verwachten dat de behoefte aan (dure) maatwerkvoorzieningen hierdoor minder zal worden. Door
voort te bouwen op de ervaringen van de wijkteams en het Servicepunt, gebruiken wij de kracht van Loon op Zand.
Het is daarbij belangrijk dat wij de inwoners en hun situatie kennen.
Om goed zicht te krijgen op de ontwikkelingen in de wijken is het nodig om meer informatie over wijken en buurten
te verzamelen en in kaart te brengen. Zo ontstaat een beeld dat de basis moet vormen voor de inzet en
ondersteuning die nodig is. We investeren in preventie en vroegsignalering. Ook dit gebeurt zoveel mogelijk in de
buurten, wijken en kernen.
Met de zorgverzekeraars is een convenant afgesloten voor een periode van 3 jaar. Hierin zijn
samenwerkingsafspraken gemaakt over de volgende thema's:
Preventie
Versterken samenwerking eerste lijn en sociale/toegangsteam
Samenwerking jeugdhulp – medisch domein
Versterken keten psychiatrieketen
Kwetsbare ouderen
Wijkgericht werken
In 2017 zijn de subsidieafspraken met een aantal belangrijke kernpartners in het sociale domein aangepast op de
ontwikkelingen en beleid rondom de drie transities en de door de gemeente gekozen aanpak.
Samen met de inwoners willen we kijken in welke richting de buurtpreventieteams zich kunnen en willen
ontwikkelen. De wens van de inwoners is daarbij leidend en kan per buurt verschillen. We kijken daarbij naar de
samenhang met de wijkteams en andere ontwikkelingen van eigen kracht en de relatie tussen burger en bestuur
(Samen Loont).
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Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid
De gemeente heeft als taak om vrijwilligerswerk en mantelzorg te ondersteunen. In 2016/2017, wordt nieuw beleid
rondom vrijwillige inzet en mantelzorg opgesteld. In dit beleid is ook aandacht voor de individuele
cliëntondersteuning. Het vormgeven van beleid doen we in samenspraak met een aantal samenwerkingspartners
zoals de Wmo Adviesraad en andere betrokkenen. Bij het nieuwe vrijwilligers- en mantelzorgbeleid wordt
aansluiting gezocht bij andere beleidsterreinen zoals het armoede- en minimabeleid.
Vestiging vergunninghouders
We zorgen voor voldoende woningen om het aantal vergunninghouders van onze taakstelling te kunnen
huisvesten. We doen dit in nauwe samenwerking met Casade. Casade geeft aan dat het steeds lastiger wordt om
de taakstelling te halen binnen het reguliere woningprogramma. Er wordt onderzocht of er alternatief
woningaanbod nodig is.
Wijkteams
Bereikbaarheid en vindbaarheid van de wijkteams voor de burgers is van essentieel belang. Voor KaatsheuvelWest is dit gelukt in Wijkpunt Pannenhoef. In Loon op Zand zit het wijkteam in het gebied rondom De Venloene /
De Doelen. In 2017 worden de ontwikkelingen rondom De Wetering gevolgd en gekeken of het mogelijk en
wenselijk is hierbij aan te sluiten. Voor Kaatsheuvel-Oost wordt onderzocht of de huidige locatie (in Het Klavier)
voldoet aan de voorwaarden.
In 2017 wordt het communicatietraject rondom de wijkteams voortgezet. Hierin staat centraal wie ze zijn en wat ze
doen. Daarnaast worden de afspraken met de samenwerkingspartners binnen de wijkteams geoptimaliseerd en
geïntensiveerd.
Inkomensregelingen
Bijzondere Bijstand
Om de uitgaven voor de Bijzondere Bijstand beter te beheersen zullen we binnen de Langstraatgemeenten nieuwe
afspraken maken met Baanbrekers over de uitvoering.
Minimabeleid
Het nieuwe minimabeleid wordt in de loop van 2017 gefaseerd ingevoerd.
Begeleide participatie
WSW – gelden
Omdat mensen niet langer in aanmerking kunnen komen voor een WSW-indicatie maar binnen de Participatiewet
vallen, moeten we meer energie steken in de begeleiding van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Deze doelgroep vraagt om een meer persoonlijke begeleiding die we in samenwerking met Baanbrekers vorm
blijven geven. In het SET (Sociaal Economisch Team) wordt onderzocht hoe de werkzaamheden verdeeld moeten
worden tussen gemeente en Baanbrekers. Dit zal onderdeel worden van de nieuwe opdrachtformulering voor
Baanbrekers.
Arbeidsparticipatie
Inburgering
Onze huidige aanpak biedt veel mogelijkheden om mensen te begeleiden naar werk. Deze zetten we daarom ook
voort. Op Langstraat-niveau zijn we gestart met het HOB-project (Huis, Onderwijs, Baan). Dit is een vernieuwde
aanpak om in een versneld tempo vergunninghouders naar werk te begeleiden en zelfredzaam te maken. Deze
aanpak, die hand-in-hand gaat met onze lokale aanpak, willen we na de pilotperiode voortzetten als blijkt dat deze
daadwerkelijk vruchten afwerpt.
Baanbrekers
Het SET formuleert een nieuwe aanpak. Aan de hand van hoofdrichtlijnen zal de opdracht voor Baanbrekers helder
omschreven worden. Hierin worden ook prestatie-indicatoren opgenomen. Uitgangspunt is dat alle wettelijke
Participatie-taken door Baanbrekers uitgevoerd gaan worden. Daar waar zorg een groter aandeel behoeft, zal de
regietaak meer bij ons Servicepunt liggen. In de loop van 2017 zal er een concreet onderscheid zijn tussen het
opdrachtgeverschap van de gemeente(n) en de uitvoeringsrol van Baanbrekers.
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Social Return on Investment en Talent2Work
In de eigen bedrijfsvoering en het inkoopbeleid van de gemeente krijgt Social Return on Investment (SROI)
nadrukkelijker de aandacht. We stimuleren ook bedrijven en instellingen om de mogelijkheden voor SROI,
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. De aangekondigde wetgeving om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar
reguliere banen te begeleiden, zal de positie van deze mensen versterken.
Wij brengen het werkgelegenheidsproject Talent2Work van Baanbrekers onder de aandacht van ondernemers. Het
project beoogt zoveel mogelijk mensen met een uitkering aan het werk te krijgen. Door werkzoekenden en
werkgevers direct met elkaar in contact te brengen ontstaan mooie nieuwe werkrelaties. Het college gaat
frequenter op bedrijfsbezoek, waarbij nadrukkelijk Talent2Work onder de aandacht wordt gebracht.
Arbeidsmarktbeleid
Op dit moment is er voldoende goed personeel beschikbaar voor bedrijven, maar er blijven zorgen voor de
personeelsvoorziening in de toekomst. Bij een aantrekkende economie en verdere uitstroom van ouderen, kan op
relatief korte termijn weer een tekort ontstaan. Daar wordt nu al op ingespeeld door samen met bedrijven te werken
aan het goed opleiden van mensen voor de arbeidsmarkt. Op lokaal niveau, maar ook binnen Hart van Brabant en
de Langstraat.
Maatwerkdienstverlening 18+
Verordeningen Wmo en Jeugd
Eind 2016 zijn de nieuwe Verordeningen en bijbehorende stukken Wmo en Jeugd vastgesteld. De kaders om voor
een voorziening in aanmerking te komen blijven onveranderd. Wel is het beleid voor hulp bij het huishouden
gewijzigd naar aanleiding van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. De beleidswijziging leidt tot een
stijging in zorgkosten en eenmalig tot een stijging van personele kosten om uitvoering te geven aan de nieuwe
regeling.
Inkoop hulpmiddelen
Het huidige contract met Harting Bank voor hulpmiddelen Wmo (rolstoelen, scootmobielen etc.) loopt in 2018 af. In
2017 worden de voorbereidingen voor het nieuwe contract in gang gezet. Er wordt regionaal aanbesteed.
Regiotaxi
Hiervoor geldt dat er meer integraal, gekanteld en ontschot gewerkt gaat worden over de verschillende
vervoersterreinen. Om hieraan bij te dragen worden in 2017 de verschillende soorten taxivervoer (in eerste
instantie leerlingenvervoer en regiotaxi) gezamenlijk regionaal aanbesteed. De ambitie is tweeledig:
a) minder taxivervoer door kantelingsmaatregelen en
b) het efficiënter organiseren van taxivervoer.
De verwachting is dat de kosten ten opzichte van het huidige contract bij de start van een nieuw contract circa
10% hoger zullen zijn. Afhankelijk van de toekomstige keuzes in kantelingsmaatregelen en hoe efficiënt het
taxivervoer in de praktijk georganiseerd wordt kunnen de kosten op termijn afnemen. Voor de begroting 2017 moet
extra budget opgenomen worden. De meer kosten op het begrote budget zullen ca. € 40.000,00 zijn.
In 2017 onderzoeken we of het vervoerscontract uitgebreid kan worden met o.a. vervoer ten behoeve van
jeugdhulp, vervoer van en naar dagbesteding en zittend ziekenvervoer.
Maatwerkdienstverlening 18In 2017 is er een nieuw uitvoeringsprogramma Jeugd waarin meer SMART geformuleerde doelstellingen zijn
opgenomen die dat jaar ten uitvoer worden gebracht. Deze zijn afgeleid van de doelen benoemd in het
beleidskader Jeugd. Tevens wordt in 2017 het beleidskader 2015-2017 geëvalueerd en wordt er een nieuw
beleidskader voor de komende jaren opgesteld.
In 2017 wordt er regionaal resultaatgestuurd ingekocht om hiermee mede de kanteling aan de aanbiederskant te
organiseren en realiseren. De huidige lokale inkoop Jeugd wordt vanaf 2017 tevens regionaal ingekocht. Deze
inkoopvorm wordt in de tweede helft 2016 verder uitgewerkt (inclusief de interne werkprocessen) met een
mogelijke uitloop in het eerste kwartaal 2017. Dit brengt opnieuw onzekerheid met zich mee over o.a. de financiële
gevolgen hiervan. Regionaal gaat men vooralsnog uit van een budgettair neutrale begroting.
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Wat mag het kosten?
Lasten /
Baten
Lasten

Taakveld
6.1 SAMENKR EN BURGERPARTICIP
6.2 WIJKTEAMS
6.3 INKOMENSREGELINGEN
6.4 BEGELEIDE PARTICIPATIE
6.5 ARBEIDSPARTICIPATIE
6.6 MAATWERKVZ (WMO)
6.71 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+
6.72 MAATWERKDIENSTVERLENING 186.81 GEËSCALEERDE ZORG 18+
6.82 GEËSCALEERDE ZORG 18Totaal Lasten
Baten
6.1 SAMENKR EN BURGERPARTICIP
6.2 WIJKTEAMS
6.3 INKOMENSREGELINGEN
6.4 BEGELEIDE PARTICIPATIE
6.5 ARBEIDSPARTICIPATIE
6.71 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+
6.72 MAATWERKDIENSTVERLENING 186.81 GEËSCALEERDE ZORG 18+
Totaal Baten
Geraamde resultaat

Werkelijk 2015
€ 1.721.394
€
917.022
€ 6.028.237
€ 3.437.209
€
412.998
€ 1.545.862
€ 2.017.840
€ 3.538.778
€
36.323
€
633.280
€ 20.288.942
€
316.694€
147.890€ 3.728.533€
1.729
€
18.000€
125€
9.162€
€ 4.218.675€ 16.070.267

Begroot 2016
€ 3.308.943
€
772.818
€ 5.933.226
€ 3.196.140
€
408.823
€ 1.625.000
€ 1.375.151
€ 3.987.596
€
21.913
€
695.082
€ 21.324.692
€
309.411€
42.000€ 3.490.205€
€
€
€
29.443€
€ 3.871.059€ 17.453.633

Begroot 2017
€ 3.137.328
€
498.361
€ 6.288.431
€ 2.961.270
€
290.857
€ 1.632.807
€ 1.382.929
€ 3.744.350
€
21.913
€
678.470
€ 20.636.716
€
300.000€
51.500€ 3.816.068€
€
€
€
€
€ 4.167.568€ 16.469.148

Begroot 2018
€ 3.117.967
€
498.634
€ 5.953.255
€ 2.722.135
€
307.125
€ 1.632.807
€ 1.382.929
€ 3.788.836
€
21.913
€
680.553
€ 20.106.154
€
300.000€
51.500€ 3.791.068€
€
€
€
€
€ 4.142.568€ 15.963.586

Begroot 2019
€ 3.117.967
€
498.747
€ 5.992.255
€ 2.545.860
€
324.154
€ 1.612.807
€ 1.362.929
€ 3.778.161
€
21.913
€
681.412
€ 19.936.205
€
300.000€
51.500€ 3.791.068€
€
€
€
€
€ 4.142.568€ 15.793.637

Begroot 2020
€ 3.117.967
€
498.747
€ 6.136.255
€ 2.545.860
€
324.154
€ 1.532.807
€ 1.282.929
€ 3.708.161
€
21.913
€
681.412
€ 19.850.205
€
300.000€
51.500€ 3.791.068€
€
€
€
€
€ 4.142.568€ 15.707.637

Toelichting
De lagere lasten op dit programma zijn voor een groot deel toe te schrijven aan de gewijzigde manier van
kostentoerekening (geen overhead). Verder komt op een aantal taakvelden de lagere uitkering van de integratieuitkering Sociaal domein tot uitdrukking.
Inkomensregelingen
Dit programma bevat de al bestaande taken op het vlak van inkomen en Wmo evenals de nieuwe taken op het vlak
van Wmo en (jeugd)zorg. De hogere inkomsten in 2017 zijn een gevolg van een hoger budget voor de uitkeringen
die worden verstrekt door Baanbrekers. Baanbrekers is hiervan in hun begroting al uitgegaan. Onder de lasten is
die hogere uitkering ook opgenomen evenals het meerjarig exploitatietekort van Baanbrekers zoals opgenomen in
hun (door de raad) vastgestelde meerjarenbegroting 2017-2020.
Voor bijzondere bijstand is de raming bijgesteld van € 175.000 naar € 325.000.

Beleidsindicatoren
Met ingang van de begroting 2017 worden onder dit kopje de voor alle gemeenten wettelijk voorgeschreven
beleidsindicatoren opgenomen. Veel van de indicatoren zijn ook raadpleegbaar op de “waar-staat-je-gemeente”.
Indicator
Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar)
Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)
Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)
Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking tov beroepsbevolking)
Achterstandsleerlingen (% 4 t/m 12 jarigen)
Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners)
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 10.000 inwoners)
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LoZ
Nederland
603
722
1,3%
2,6%
2,1%
5,7%
67,0%
65,4%
8,7%
11,6%
0,5%
1,2%
178
405
48
150
8,0%
10,0%
0,9%
1,2%
0,4%
0,5%
695
525

- 44 -

Waardering door inwoners (Burgerpeiling “Waarstaatjegemeente?”)

Ik verleende in de afgelopen 12 maanden
mantelzorg
Ik had in de afgelopen 12 maanden aandacht voor
buren in een zorgwekkende situatie
Ik verleende in de afgelopen 12 maanden hulp aan
buren
Ik deed in de afgelopen 12 maanden
vrijwilligerswerk

BODO

Ik was in de afgelopen 12 maanden actief bij een
vereniging

2016

Ik voel mij soms eenzaam

2014

2015

Ik zou graag meer contacten willen
Voldoende aanbod van Welzijnsvoorzieningen
Voldoende aanbod van (Gezondheids-)
voorzieningen
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Programma 7: Volksgezondheid en milieu
Omschrijving van het programma
Met dit programma wordt beoogd een schone, milieuvriendelijke en gezonde woonomgeving te creëren.

Wat willen we bereiken?
Volksgezondheid
Met de taakvelden binnen dit programma dragen we bij aan de volksgezondheid en een schone en
milieuvriendelijke woonomgeving. Voor zowel het rioolbeheer als de afvalinzameling is nauwe samenhang met de
inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Met een integrale aanpak besteden we budgetten efficiënter en
verbeteren we de tevredenheid bij de burger.
GGD
De GGD richt zich met name op de publieke gezondheid, dat wil zeggen op de gezondheid van de hele
samenleving en op risicogroepen in het bijzonder. Een groot deel van de taken uit de Wet publieke gezondheid
(Wpg) is wettelijk bepaald, denk aan infectieziektebestrijding, hygiënezorg of de basistaken van de
jeugdgezondheidszorg. De publieke gezondheid richt zich op de preventie van ziektelast. Door preventieve
programma’s in te zetten op het gebied van leefstijlverandering kunnen we een grote bijdrage leveren aan het
beperken van de grootste volksgezondheidsproblemen zoals overmatig alcoholgebruik, overgewicht en roken.
Riolering en hemelwater
Begin 2017 leggen we een nieuw water en rioleringsplan (WRP) voor ter vaststelling. In het WRP ligt het beleid
voor het omgaan met afval-, grond-, en hemelwater vast. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid maar ook door het
veranderende klimaat, is meer beheersing van hemelwater noodzakelijk. Het WRP is het wettelijk verplicht kader
voor riool- en waterbeheer. Het is tevens de basis voor de berekening van de rioolheffing. Op dit moment is nog
niet bekend of de tarieven voor rioolheffing wijzigen en hoe. Meerdere ontwikkelingen hebben invloed hierop. De
verwachting is dat we de komende jaren meer kosten maken voor projecten om het waterbewustzijn te vergroten
en de wateroverlast te verminderen. Aan de andere kant besparen we op beheerkosten door efficiëntere
werkwijzen. Ook wordt vanuit de bruteringsreserve een bedrag van € 1,1 miljoen overgeheveld naar de voorziening
riolering, dit bedrag was binnen de reserve voor demping van de rioolheffing gereserveerd. De voorziening heeft
dezelfde functie, door de samenvoeging (die overigens in de jaarrekening 2016 wordt gerealiseerd) wordt een
administratieve vereenvoudiging bereikt. Pas met de vaststelling van het nieuwe WRP begin 2017 hebben we
volledig inzicht hierin. Voor de begroting 2017 gaan we uit van een bevriezing van de rioolheffing op het
tariefniveau 2016.
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Beheersing hemelwater
In 2016 is de hemelwatervisie vastgesteld. Door het veranderende klimaat, is het van belang om voor de langere
termijn maatregelen te treffen om de toenemende overlast door hevige regenbuien te voorkomen. De
hemelwatervisie is een onderdeel van het nieuwe water- en rioleringsplan (WRP). Die plannen vormen de basis
voor het risico gestuurd rioolbeheer en de verantwoording van benodigde middelen. Hierin lopen we als gemeente
voorop ten opzichte van onze buurtgemeenten.
Samenwerking
Waterbeheersing en klimaatadaptatie stoppen niet bij onze gemeentegrenzen. Daarom zetten we meer in op
regionale samenwerking op dit gebied.
Daarnaast is voorlichting en samenwerking burgers belangrijk om de doelen van het WRP en de hemelwatervisie
te bereiken.
Afval
De afvalinzameling blijft gericht op het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Daarnaast is een schone
leefomgeving een belangrijk doel vanuit de afvalstoffenheffing. Hierbij streven we ernaar dat we meer inzetten op
het voorkomen van (zwerf)afval en minder hoeven te ‘poetsen’.
Nieuw beleidsplan
Begin 2017 wordt het nieuwe afvalbeleidsplan 2017-2022 ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Belangrijkst doel
van het nieuwe afvalbeleidsplan is het halen van de doelstelling voor het terugdringen van de hoeveelheid restafval
uit het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG). Dat betekent dat we in 2022 nog maar maximaal 100 kilo
restafval per inwoner mogen hebben tegen ca. 190 nu. De afname van de hoeveelheid restafval levert een reductie
van de verwerkingskosten op. Deze reductie is verwerkt in de begroting.
Samenwerking
We blijven verbonden met de regionale samenwerking. Bundelen van expertise, schaalvergroting en efficiëntere
uitbesteding van werken zijn de uitgangspunten hierbij.
Milieubeheer
In 2016 is het nieuwe bodeminformatiesysteem ingericht en in gebruik genomen. In 2017 willen we werken aan
nieuw gebiedspecifiek bodembeleid zodat grondverzet, toepassingen van grond in de gemeente en het afvoeren
van grond makkelijker wordt voor ondernemers en burgers. Dit bereiken we door met andere gemeenten in
Midden-Brabant samen te werken en samen beleid op te stellen.

Wat gaan we ervoor doen? (inclusief programma-ontwikkelingen)
Volksgezondheid
Vanaf dit jaar is er een nieuwe Regionale Nota Publieke Gezondheid van kracht. Deze heeft een looptijd tot en met
2019. In deze nota zijn ambities geformuleerd die door middel van een uitvoeringsplan worden uitgevoerd.
Hiervoor is de GGD afhankelijk van veel partners. Veel lokale inzet vindt plaats op de scholen en
sportverenigingen. De GGD spant zich maximaal in om draagvlak te creëren, te adviseren en interventies uit te
voeren binnen de beschikbare middelen. In dit verband spelen de sociale wijkteams, waar de GGD een belangrijke
partner is, een grote rol.
Riolering en hemelwater
In 2017 hebben we een nieuw WRP voor de periode van 2017 tot 2020. Dat is de basis voor een nieuw op te
stellen uitvoeringsplan. We pakken de uitvoering integraal aan en verwerken projecten in het MUP en IJOR.
In 2016 heeft de raad een hemelwatervisie vastgesteld. In 2017 willen we het ‘waterbewustzijn’ van de inwoners en
bedrijven verhogen. Hiervoor zijn in de hemelwatervisie 3 activiteiten benoemd.
1. Zelf het goede voorbeeld geven.
2. Initiëren van voorbeeldprojecten. Hiervoor zoekt de gemeente o.a. samenwerking met Stichting
Wereldgemeente Loon op Zand. TEGEL ERUIT, PLANT ERIN moet binnen de gemeente een begrip gaan
worden.
3. Bevorderen algemene waterbewustzijn, door (mede)organiseren van de ‘Week van het water’. Dit is een
jaarlijks evenement met een educatief onderdeel, stands en diverse bezienswaardigheden op het gebied
van hoe om te gaan met water.
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De campagne van Tegel eruit en Plant erin is een goed voorbeeld om de verstening van de particuliere tuinen
tegen te gaan, en zullen ons hard maken om dit tot een begrip te maken binnen onze gemeente. We kijken ook of
dit ook mogelijk is in de openbare voorzieningen, maar dit moet uiteraard wel technisch en verantwoord mogelijk
zijn. Daarom gaan we zoeken naar projecten als in de van Rijckevorselstraat in Loon op Zand, om meer groen in
de straat te realiseren. De gemeente legt het groen aan, de bewoners gaan het onderhouden (adoptiegroen). De
kosten van die activiteiten worden gedekt vanuit het nieuwe WRP, wat de basis is voor de berekening van de
rioolheffing.
Projecten
Vanuit het actieplan riolering wordt in 2017 een hemelwaterriool in de Heiakker e.o. bijgelegd. Dit wordt een
integraal project dat is vermeld in het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP) van Infra. De kosten van € 873.000
(raming) worden via het nieuwe WRP gedekt vanuit de rioolheffing.
Samenwerking
Binnen de Samenwerking Water West Brabant (SWWB) wordt met de andere Midden-Brabantse gemeenten
gewerkt aan mogelijke besparingsplannen die voortvloeien uit het Bestuursakkoord Water (mei 2011). De
resultaten van de samenwerking en de besparingen laten een stijgende lijn zien. Naast het doel van besparingen
staat de klimaatadaptatie op de agenda binnen deze samenwerking. De kosten van de samenwerking worden
gedekt uit de rioolheffing.
Afval
Vanaf 2017 geven we uitvoering aan het nieuwe afvalbeleid. Hierbij gaan we meer samenwerken met inwoners,
ondernemers en instanties. Zij hebben een belangrijke rol bij het terugdringen van zwerfafval en het schoonhouden
van de leefomgeving.
Meerjarenplan Zwerfafval
In 2016 stelt het college het Meerjarenplan Zwerfafval vast. Dit plan is gericht op het terugdringen van de
hoeveelheid zwerfafval, o.a. door participatie van de inwoners. De kosten die dit met zich meebrengt worden
vergoed door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Zodoende kan het budget-neutraal worden uitgevoerd.
Afvalinzameling en verwerking
Voor de inzameling en verwerking van afval werken we aan kosteneffectieve contracten. Op 1 februari 2017 gaan
de nieuwe verwerkingscontracten voor rest- en gft-afval in. De verwerkingskosten dalen daarmee aanzienlijk. De
lagere verwerkingskosten worden verwerkt in de begroting en kunnen uiteindelijk een verlaging van het tarief voor
afvalstoffenheffing tot gevolg hebben. In 2017 houden we het huidige tarief van 2016 aan totdat, met de
vaststelling van het nieuwe afvalbeleid, besluitvorming is over nieuwe tarieven vanaf 2018.
Aandachtspunt is evenwel de claim van Attero. Zolang de procedure met Attero nog niet geheel is afgerond,
bestaat de mogelijkheid dat Attero de gemeente een naheffing op mag leggen. Dat kan echter nog jaren duren. In
het uiterste geval betekent dit dat onze gemeente aan Attero nog ongeveer 10 euro per inwoner zou moeten
betalen. Dit risico is opgenomen in de risicoparagraaf. Een eventuele naheffing van Attero kan worden verrekend
met de egalisatievoorziening reiniging.
In 2017 gaan we samen met Casade verder met de vervanging van de bovengrondse verzamelcontainers door
ondergrondse bij meergezinswoningen. Dat is efficiënter en oogt veel beter. Bovendien zijn de bovengrondse
voorzieningen afgeschreven en aan vervanging toe. De kosten van het vervangen van de verzamelcontainers
worden voor meer dan de helft betaald door Casade. De kosten die de gemeente maakt worden gedekt vanuit de
reguliere begroting.
Uitbesteden exploitatie milieustraat
M.i.v. 2017 exploiteert de gemeente de milieustraat niet meer zelf, maar is dit uitbesteed aan een aannemer. Deze
uitbesteding is het gevolg van de herstructurering van de buitendienst naar serviceteams. Een van de beoogde
effecten van de uitbesteding is een reductie van de kosten. Deze reductie wordt verwerkt in de begroting door
middel van een begrotingswijziging die we in 2017 kunnen verwachten.
Sociale inkoop
Bij de afvalinzameling zorgen we tevens voor sociale inkoop. De textielinzameling wordt uitgevoerd door
Baanbrekers en bij de exploitatie van de milieustraat worden ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
ingezet via Baanbrekers. Ook bij het onderhoud in het kader van de pilot Burgergericht beheer wordt vanuit de
afvalstoffenheffing een bijdrage geleverd voor het ruimen van zwerfafval dat wordt uitgevoerd door Baanbrekers.
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Milieubeheer
In 2016 is het bodeminformatiesysteem ingericht. Hierdoor is de bodeminformatie beter toegankelijk.
In 2017 gaan we werken aan het opstellen van nieuw bodembeleid (bodembeheersnota en bodemfunctiekaart) en
de hierbij horende bodemkwaliteitskaart. Dit proces wordt in samenwerking met andere gemeenten in MiddenBrabant uitgevoerd. Deze samenwerking heeft voordelen. Door gezamenlijk beleid op te stellen ontstaat er eenheid
binnen de deelnemende gemeenten. Hierdoor wordt het gemakkelijker en goedkoper voor ondernemers, burgers
en gemeenten om grond uit eigen gemeente of andere gemeenten af te voeren of toe te passen. Ook dalen de
advies- en opstelkosten per deelnemende gemeente omdat er onderling gebruik gemaakt kan worden van de
aanwezige bodeminformatie waardoor bijvoorbeeld minder veldwerk hoeft te worden uitgevoerd.

Wat mag het kosten?
Lasten /
Baten
Lasten

Taakveld
7.1 VOLKSGEZONDHEID
7.2 RIOLERING
7.3 AFVAL
7.4 MILIEUBEHEER
Totaal Lasten
Baten
7.1 VOLKSGEZONDHEID
7.2 RIOLERING
7.3 AFVAL
7.4 MILIEUBEHEER
Totaal Baten
Geraamde resultaat

Werkelijk 2015
€
699.215
€ 2.679.532
€ 2.660.340
€
524.073
€ 6.563.160
€
7.782€ 2.516.030€ 2.285.320€
10.483€ 4.819.615€ 1.743.545

Begroot 2016
€
691.500
€ 2.736.213
€ 2.783.459
€
560.630
€ 6.771.802
€
4.000€ 2.580.505€ 2.723.459€
6.941€ 5.314.905€ 1.456.897

Begroot 2017
€
731.855
€ 2.394.421
€ 2.325.459
€
425.241
€ 5.876.976
€
4.000€ 2.646.962€ 2.383.027€
6.941€ 5.040.930€
836.046

Begroot 2018
€
731.855
€ 2.394.421
€ 2.325.459
€
389.101
€ 5.840.836
€
4.000€ 2.646.962€ 2.383.027€
6.941€ 5.040.930€
799.906

Begroot 2019
€
731.855
€ 2.462.985
€ 2.325.459
€
388.961
€ 5.909.260
€
4.000€ 2.715.526€ 2.383.027€
6.941€ 5.109.494€
799.766

Begroot 2020
€
731.855
€ 2.466.732
€ 2.325.459
€
388.821
€ 5.912.867
€
4.000€ 2.719.273€ 2.383.027€
6.941€ 5.113.241€
799.626

Toelichting
De nettolasten van dit programma zijn € 0,6 miljoen lager dan in 2016. Dat is louter het gevolg van financieeltechnische redenen (andere wijze van kostentoerekening). Er is, als gevolg hiervan, geen sprake van een positieve
invloed op het begrotingssaldo.
Met ingang van 2017 is het toezicht op kinderopvang onderdeel van het taakveld Volksgezondheid, de kosten
hiervan bedragen € 40.000.
Riolering
De lasten nemen, door gewijzigde kostentoerekening, binnen dit programma af maar zijn onderdeel van de
overhead (programma 0). De inkomsten nemen toe vanwege een hoger aantal aansluitingen, zie voor een nadere
toelichting ook de paragraaf Lokale heffingen.
Afval
In 2017 gaat het nieuwe contract voor de afvalverwerking in. Dit zorgt voor een halvering van de kosten, waardoor
ook de tarieven verlaagd kunnen worden, zie ook de paragraaf Lokale heffingen.

Beleidsindicatoren
Met ingang van de begroting 2017 worden onder dit kopje de voor alle gemeenten wettelijk voorgeschreven
beleidsindicatoren opgenomen. Veel van de indicatoren zijn ook raadpleegbaar op de “waar-staat-je-gemeente”.
Indicator
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)
Hernieuwbare elektriciteit (%)

LoZ
Nederland
191
205
4,5%
4,1%

Waardering door inwoners (Burgerpeiling “Waarstaatjegemeente?”)
Voor programma zijn geen stellingen opgenomen als onderdeel van Burgerpeiling WSJG.
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Programma 8: VHROSV
(volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke vernieuwing)

Omschrijving van het programma
Loon op Zand heeft een aantrekkelijk woonklimaat met gevarieerde woonwijken, levensloop bestendige huizen,
groene en veilige woonomgevingen. Duurzaamheid van bouwen en wonen staat voorop. Kleinschalige zorg- en
basisvoorzieningen zijn goed bereikbaar dicht bij huis. Buurtzorg en nabuurschap stellen inwoners in staat om
zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Voor fysieke en sociale veiligheid is maximale aandacht.
De inwoners laten zien dat op basis van eigen verantwoordelijkheid de leefbaarheid van wijken en buurten
optimaal is. Samenwerking met woningcorporaties, maatschappelijke organisaties en ondernemers draagt
bij aan een goede leefbaarheid in buurt en wijk.
De gemeente is een schone, groene en milieuvriendelijke gemeente die duurzaam en leefbaar is.

Wat willen we bereiken?
Ruimtelijke ordening
Onze ambities zijn verwoord in de structuurvisie, die integraal is opgesteld. Dat beleid vormt het uitgangspunt voor
de ruimtelijke ontwikkelingen van de komende jaren. We willen de ruimtelijke kwaliteit van onze gemeente
behouden en waar mogelijk versterken. De structuurvisie bevat uitgangspunten voor projecten en benoemt de
hoofdstructuren voor de ontwikkeling van onze gemeente.
Voor alle inwoners willen we goede, duurzame en betaalbare huisvesting bereikbaar maken. Hier houden we
rekening mee in onze bestemmingsplannen, die actueel en flexibel zijn, zodat we op de snel veranderende
ruimtelijke behoeftes in kunnen spelen.
We hanteren, waar mogelijk, het concept “samenwerkenaandewijk”. Op die manier betrekken we onze inwoners,
ondernemers en instanties meer bij het opstellen van plannen en bij het uitvoeren van projecten. Bovendien
kunnen we op die manier rekening houden met specifieke wensen per kern of buurt.

Wat gaan we ervoor doen? (inclusief programma-ontwikkelingen)
Ruimtelijke ordening
Structuurvisie
Op 5 maart 2015 is de structuurvisie ‘Loon op Zand 2030: de recreatieve kamer in het hart van Brabant’
vastgesteld. Deze visie biedt het kader voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente en biedt een kapstok
voor het uitwerken van beleidsplannen op het gebied van de openbare ruimte. Het uitvoeringsprogramma benoemt
concrete projecten en maatregelen voor de komende jaren, die we samen met betrokken partners willen realiseren.
In de structuurvisie heeft het project om te komen tot een lintenvisie een hoge prioriteit gekregen. Doel van dit
project is om voor de linten in Kaatsheuvel uitgangspunten te formuleren voor de beeldkwaliteit, ruimtelijke
structuren en functies, waarbij de cultuurhistorische context de basis vormt. Een eerste uitvoeringsfase van de
lintenvisie zal de herinrichting van het kernwinkelgebied zijn. Daarvoor is een investering benodigd van circa 1,8
miljoen (kwaliteitsniveau zeer hoog).
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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 zijn betrokken bij de herpositionering
van de nationale parken op nationaal niveau en bij de toekomstvisie voor het nationaal park vanuit
Natuurmonumenten.
In de regio Hart van Brabant gaan we aan de slag met een integrale gebiedsopgave voor de omgeving van de
Loonse en Drunense Duinen. En we werken met de gemeente Tilburg en andere stakeholders aan de ontwikkeling
van Landschapspark Pauwels.
Natuurpoorten
Er wordt ingezet op een goede ontsluiting van de natuurpoorten, zoals rond de Loonse en Drunense Duinen. Bij de
Roestelberg wordt samen met de ondernemers en Natuurmonumenten gezocht naar een goede invulling van de
locatie. Hierbij bekijken we de locatie in totaliteit. De realisatie van een grote parkeervoorziening heeft de meeste
prioriteit.
Ruimtelijke projecten en initiatieven
We leggen de nadruk op het beheren en intensiveren van het bestaand stedelijk gebied. Zorgvuldig ruimtegebruik
staat voorop en het mogelijk vrijkomen van bestaande gemeentelijke accommodaties. In een vlekkenplan brengen
we alle gemeentelijke gebouwen in kaart (op het gebied van onderwijs, sport, zorg, welzijn en overige
gemeentelijke accommodaties) en doen we aanbevelingen voor nieuwe gebruiksmogelijkheden. We zetten ons
primair in voor het (her)ontwikkelen van inbreidingslocaties, maar parallel daaraan nemen we uitbreidingslocaties
ter hand om in de woningbehoefte te voorzien. In dat licht ontwikkelen we de eerste fase van Westwaard en
Molenwijck-Zuid, fase drie en vier.
Projectmatig werken
Projecten worden effectief en efficiënt aangepakt volgens een proces projectmatig werken, waarin duidelijk is wat
er van eenieder verwacht wordt in de verschillende projectfasen. De nadruk ligt op beheersing van de projecten.
Daarbij besteden we veel aandacht aan de financiële haalbaarheid. Voor gemeentelijke projecten betekent dit dat
er dekking moet zijn via een krediet of budget. Bij projecten vanuit de markt verwachten we dat de gemeentelijke
kosten worden vergoed en een bijdrage voor bovenwijkse voorzieningen wordt betaald.
In projecten willen we meer ruimte bieden aan 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 raadpleegbaar. In 2017 start in principe een nieuwe cyclus om
de bestemmingsplannen te actualiseren, waarbij zeer nadrukkelijk een koppeling gelegd zal worden met de
Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 / 2019 in werking treedt.
Commissie ruimtelijke kwaliteit
In 2015 is de commissie Ruimtelijke Kwaliteit ingesteld ter vervanging van de naast elkaar opererende
Welstandscommissie en Monumentencommissie. Ruimtelijke kwaliteit is de combinatie van gebruikswaarde,
belevingswaarde en toekomstwaarde van onze bebouwde omgeving.
De commissie Ruimtelijke Kwaliteit staat voor het behoud en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in de
gemeente. Ze beoordeelt de ontwikkeling van plannen die invloed hebben op de omgeving en geeft daarover een
advies op basis van de ruimtelijke kwaliteit. Alle onderdelen van onze omgeving samen bepalen de kwaliteit:
gebouwen, straatinrichting, groenstructuren, monumentale bomen, cultuurhistorie, bouwhistorische elementen, de
structuur van straten en pleinen, archeologische waarden, landschappelijke en waterstructuren.
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Omgevingswet
De regering bereidt onder de naam Omgevingswet een stelselherziening voor binnen het ruimtelijk bestuursrecht.
Zowel voor bestemmingsplannen als omgevingsvergunningen zal dit grote impact hebben. De Omgevingswet stelt
algemene regels vanuit een integrale benadering van de leefomgeving met als doel om de flexibiliteit en
afwegingsruimte te vergroten.
De Omgevingswet heeft nogal wat consequenties: lokale verordeningen zullen deels vervallen,
bestemmingsplannen krijgen een andere opzet, behandelingstermijn van initiatieven zullen dwingender worden,
attitude van overheden zal gewijzigd worden (meer faciliterend naar initiatiefnemers). Concreter: dit heeft in de
gemeente consequenties voor (werkwijzen binnen) afdelingen, samenwerking tussen afdelingen, ICT-aspecten,
samenwerking met andere overheidsorganen (bv. de OMWB) c.a. Een en ander zal nu binnen de gemeente in
beeld worden gebracht, waarbij extern advies onontbeerlijk is. Voor de komende jaren zijn daarvoor middelen
beschikbaar gesteld.
De feitelijke implementatie van de Omgevingswet zal daarnaast ook voor hogere kosten gaan zorgen, zowel
incidenteel als structureel. Tussen Rijk en VNG is inmiddels wel een akkoord gesloten over een tegemoetkoming
voor de implementatiekosten (incidenteel). Nog niet bekend is hoe hoog deze vergoeding voor Loon op Zand is.
Ook over de hoogte van de incidentele en structurele kosten kunnen we op dit moment nog weinig zeggen.
Wonen en Bouwen
Wonen
In 2016 is de nieuwe Woonvisie opgesteld. Deze woonvisie is een afgeleide van de in 2015 opgestelde Regionale
Woonvisie (Regionaal Woonkader), die ingaat op vier thema’s: nieuwbouw, bestaande voorraad, wonen en zorg en
betaalbaarheid van het wonen. Woonstichting Casade heeft een bod uitgebracht; wat (en hoe) zij willen gaan doen
in 2017 in de gemeente. Het bod en de Woonvisie hebben de basis gevormd voor de Prestatieafspraken. Deze
documenten samen vormen het kader voor ontwikkelingen op het gebied van wonen.
Jaarlijks stellen we een ‘QuickScan woningbouwprogramma’ op met de regionale woningbouwafspraken en het
kwalitatief woningbehoeftenonderzoek van Smartagent als basis. De regionale woningbouwafspraken (Regionale
Agenda Wonen) worden gemaakt op basis de bevolkings- en woningbehoefteprognoses van de provincie en het
kwalitatief woningbehoeftenonderzoek.
De woningmarkt trekt weer aan en deze trend heeft zich doorgezet naar 2016 en lijkt zich voort te zetten in 2017.
Veel oude en ook nieuwe woningbouwprojecten zijn gestart in 2016 en in 2017 worden veel woningen opgeleverd.
Het is een trendbreuk met de afgelopen jaren. Kwantitatief staan er voldoende woningen op de planning, gewaakt
moet worden dat het kwalitatief de juiste woningen zijn. In 2017 is het belangrijk een goede sturing te houden op
type en aantallen woningen, maar vooral ook op de fasering.
In samenwerking met de gemeenten in de regio Hart van Brabant en met betrokken partijen stellen we beleid op
voor de (tijdelijke) huisvesting van arbeidsmigranten, vergunninghouders en spoedzoekers. De komende jaren zal
de toename van deze doelgroepen invloed hebben op het reguliere woningaanbod. Ook ter voorkoming van
malafide en ongewenste situaties wordt gezamenlijk beleid opgesteld.
Daar waar zich mogelijkheden aandienen zullen we actief initiatieven ondersteunen met name als het gaat om
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-projecten (CPO-projecten) voor alle doelgroepen en ook in de huur.
Daarbij stellen we zo weinig mogelijk kaders en laten de verdere invulling aan burgers en participanten over. In het
project Westwaard (waar wij in 2017 starten met de gronduitgifte) wordt ingezet om de gemeentelijke
volkshuisvestelijke doelstellingen te verwezenlijken en zal CPO en PO extra gestimuleerd worden. Ook nieuwe
woonvormen en leefgemeenschappen, zoals zorg aan huis, worden gestimuleerd.
Duurzaamheid
In 2016 is een alliantie gevormd in Hart van Brabant-verband op basis van VNG-gelden. Het doel is een versnelling
aan te brengen in de energiereductie in de bestaande particuliere woningvoorraad. Tevens is de Regio
aangewezen als Pilotregio voor het opzetten van een Regionale Energiestrategie met uitvoeringsprogramma in
2017. Het doel is om alle duurzaamheidsprojecten op alle terreinen in beeld te brengen en te verbinden. Dit wordt
ingestoken vanuit de Omgevingswet. Veel activiteiten zullen gefinancierd worden vanuit de VNG-gelden, maar
deels zal een bijdrage in kennis en financiën gevraagd worden aan de deelnemers, waaronder de gemeenten.
Naast de regionale samenwerking op het gebied van duurzaamheid, vindt op lokaal niveau een steeds intensievere
samenwerking plaats met de lokale energiecorporatie (Ecloz) en de woonstichting Casade. In 2017 wordt
onderzocht hoe gezamenlijk gekomen kan worden tot energiereductie voor de huurders door middel van het
plaatsen van zonnepanelen op de gemeenschappelijke gebouwen.
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Omgevingsvergunningen
De werkprocessen worden aangepast en ingericht om aanvragen voor een omgevingsvergunning volledig digitaal
te kunnen afhandelen. Met de invoering van de Wabo is het aantal en soort vergunningsvrije bouwwerken
toegenomen, waardoor er minder vergunningen worden aangevraagd voor de activiteit bouwen. De (krediet)crisis
heeft invloed gehad op het aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning. Sinds 2015 is duidelijk merkbaar dat
de markt weer aantrekt. Voor 2017 verwachten we een toename van het aantal omgevingsvergunningen.
In 2016 heeft de gemeenteraad de Verordening kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht vastgesteld. Hiermee heeft de raad de kaders vastgesteld voor de kwaliteit van deze taken en
daarmee wordt voldaan aan de eisen die voortvloeien uit de Wet VTH. Het college dient verdere uitwerking en
invulling te geven aan de kwaliteitscriteria en doet dat samen met de gemeente Goirle, Oisterwijk en Hilvarenbeek.
Een inventarisatie van de uitvoering van deze taken door de vier gemeenten moet uitwijzen hoe de gemeenten
samen kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria en welke investeringen in bijvoorbeeld opleiding hiervoor nodig
zijn.
Bestaand beleid
Structuurvisie Loon op Zand 2030 (2015)
Concept Woonvisie 2016 en Prestatieafspraken
Handboek Ruimtelijke Kwaliteit (2014)

Wat mag het kosten?
Lasten /
Baten
Lasten

Taakveld
8.1 RUIMTELIJKE ORDENING
8.2 GRONDEXPL (NIET-BEDR TERR)
8.3 WONEN EN BOUWEN
Totaal Lasten
Baten
8.1 RUIMTELIJKE ORDENING
8.2 GRONDEXPL (NIET-BEDR TERR)
8.3 WONEN EN BOUWEN
Totaal Baten
Geraamde resultaat

Werkelijk 2015
€
952.736
€ 20.423.992
€ 1.728.253
€ 23.104.981
€
5.000€ 19.467.104€
455.354€ 19.927.458€ 3.177.522

Begroot 2016
€
883.894
€
466.585
€ 1.661.487
€ 3.011.966
€
€
262.233€
494.358€
756.591€ 2.255.375

Begroot 2017
€
434.206
€
291.428
€
977.723
€ 1.703.357
€
€
282.433€
476.407€
758.840€
944.517

Begroot 2018
€
449.206
€
291.428
€
971.913
€ 1.712.547
€
€
282.433€
470.774€
753.207€
959.340

Begroot 2019
€
434.206
€
291.428
€
966.095
€ 1.691.729
€
€
282.433€
465.079€
747.512€
944.217

Begroot 2020
€
409.206
€
291.428
€
953.056
€ 1.653.690
€
€
282.433€
465.079€
747.512€
906.178

Toelichting
Ruimtelijke ordening
De lagere lasten zijn vooral toe te rekenen aan een andere wijze van kostentoerekening. Ten behoeve van de
implementatie van de nieuw Omgevingswet is rekening gehouden met invoeringskosten, voor 2017 € 25.000, voor
2018 € 40.000 en voor 2019 met € 25.000.
Grondexploitatie
In 2016 was een deel van de kosten van Het Klavier al geactiveerd (€ 180.000) en op dit taakveld tot uitdrukking
gebracht. Die kosten maken nu onderdeel uit van programma 0 (voor het deel van de gemeentelijke organisatie)
en programma 5 (voor het sociaal culturele deel).
Wonen en bouwen
De afname van de lasten is volledig toe te schrijven aan een andere kostentoerekening (verschuiving naar
overhead op programma 0).

Beleidsindicatoren
Met ingang van de begroting 2017 worden onder dit kopje de voor alle gemeenten wettelijk voorgeschreven
beleidsindicatoren opgenomen. Veel van de indicatoren zijn ook raadpleegbaar op de “waar-staat-je-gemeente”.
Indicator
Gemiddelde WOZ-waarde (x € 1.000)
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)
Demografische druk (%)
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (€)
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€)

LoZ
Nederland
234
206
9,2
6,6
58%
53%
723
643
802
716

Waardering door inwoners (Burgerpeiling “Waarstaatjegemeente?”)
Voor programma zijn geen stellingen opgenomen als onderdeel van Burgerpeiling WSJG.

Programmabegroting Loon op Zand 2017-2020

- 53 -

Financiële positie
Totaaloverzicht lasten en baten alle programma’s
Lasten /
Baten
Lasten

Programma
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING
1. VEILIGHEID
2. VERKEER, VERVOER EN WATERST
3. ECONOMIE
4. ONDERWIJS
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
6. SOCIAAL DOMEIN
7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
8. VHROSV
Totaal Lasten
Baten
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING
1. VEILIGHEID
2. VERKEER, VERVOER EN WATERST
3. ECONOMIE
4. ONDERWIJS
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE
6. SOCIAAL DOMEIN
7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU
8. VHROSV
Totaal Baten
Geraamde totaal saldo van baten en lasten
Lasten
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING
Totaal Lasten
Baten
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING
Totaal Baten
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Geraamde resultaat

Werkelijk 2015
€ 8.907.231
€ 1.494.592
€ 3.419.967
€ 1.138.013
€ 2.020.413
€ 3.630.342
€ 20.288.942
€ 6.563.160
€ 23.104.981
€ 70.567.641
€ 38.339.716€
23.480€
386.309€ 1.472.436€
234.908€
129.751€ 4.218.675€ 4.819.615€ 19.927.458€ 69.552.348€ 1.015.293
€ 4.115.512
€ 4.115.512
€ 5.863.397€ 5.863.397€ 1.747.885€
732.592-

Begroot 2016
€ 7.250.204
€ 1.577.058
€ 3.306.652
€ 1.368.176
€ 1.850.403
€ 3.252.970
€ 21.324.692
€ 6.771.802
€ 3.011.966
€ 49.713.923
€ 36.648.718€
12.500€
307.506€ 1.477.884€
196.624€
188.329€ 3.871.059€ 5.314.905€
756.591€ 48.774.116€
939.807
€ 1.452.448
€ 1.452.448
€ 2.392.255€ 2.392.255€
939.807€
-

Begroot 2017
€ 10.165.998
€ 1.554.058
€ 2.610.056
€
753.523
€ 1.536.790
€ 3.251.471
€ 20.636.716
€ 5.876.976
€ 1.703.357
€ 48.088.945
€ 36.190.947€
12.500€
330.506€ 1.415.292€
196.624€
18.115€ 4.167.568€ 5.040.930€
758.840€ 48.131.322€
42.377€ 1.081.371
€ 1.081.371
€ 1.038.994€ 1.038.994€
42.377
€
-

Begroot 2018
€ 10.626.061
€ 1.570.197
€ 2.771.414
€
750.563
€ 1.520.942
€ 2.964.764
€ 20.106.154
€ 5.840.836
€ 1.712.547
€ 47.863.478
€ 36.118.444€
12.500€
330.506€ 1.415.292€
196.624€
18.115€ 4.142.568€ 5.040.930€
753.207€ 48.028.186€
164.708€
901.834
€
901.834
€
737.126€
737.126€
164.708
€
-

Begroot 2019
€ 10.499.494
€ 1.586.619
€ 2.784.937
€
749.075
€ 1.506.734
€ 2.938.120
€ 19.936.205
€ 5.909.260
€ 1.691.729
€ 47.602.173
€ 35.902.615€
12.500€
330.506€ 1.415.292€
196.624€
18.115€ 4.142.568€ 5.109.494€
747.512€ 47.875.226€
273.053€
977.713
€
977.713
€
704.660€
704.660€
273.053
€
-

Begroot 2020
€ 10.380.862
€ 1.604.546
€ 2.795.451
€
728.162
€ 1.483.082
€ 2.933.079
€ 19.850.205
€ 5.912.867
€ 1.653.690
€ 47.341.944
€ 35.692.432€
12.500€
330.506€ 1.415.292€
196.624€
18.115€ 4.142.568€ 5.113.241€
747.512€ 47.668.790€
326.846€
976.141
€
976.141
€
649.295€
649.295€
326.846
€
-

Onderdeel van programma 0 is het taakveld “resultaat van de rekening van baten en lasten”. Hierop komt ook het
begrotingsaldo tot uitdrukking, zie ook programma 0.
x € 1.000
Primitieve begroting 2017-2020
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2017

2018

2019

2020

94

554

430

288
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Financieel meerjarig perspectief
In deze paragraaf geven we de ontwikkeling van ons financieel perspectief, in 3 stappen, weer:
1. primitieve begroting (bestaand beleid inclusief een deel van de mutaties uit de kadernota);
2. financieel perspectief 2017-2020 (primitieve begroting inclusief voorstellen voor beleidsintensiveringen,
deze vormt de basis voor de beoordeling door de provincie);
3. overige toekomstige ontwikkelingen (van belang voor een beeld van toekomstig financieel perspectief).

1. Primitieve begroting
In de kadernota schetsten we al een beeld van onze financiële positie, op basis van ontwikkelingen in het
gemeentefonds, bestaand beleid en (onvermijdbaar) nieuw beleid. Een deel van die ontwikkelingen is al binnen de
programma’s verwerkt en vormt daardoor een onderdeel van de primitieve begroting, een ander deel nog niet.
Voor een transparante ontwikkeling van het financieel perspectief kiezen we er daarom voor (zie tabel hieronder) te
starten met het perspectief van de begroting van vorig jaar en vervolgens in stappen en op hoofdlijnen de opbouw
naar de primitieve begroting 2017-2020 aan te geven. Onder de tabel lichten we de verschillende posten nader toe.
Bijgesteld financieel perspectief (x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

Stand begroting 2016-2019 na besluitvorming

-245

8

90

90

Ontwikkeling algemene uitkering (sociaal deelfonds)
Aanpassing programma 6 (sociaal domein)
per saldo -92

334
-426

374
-240

340
-279

256
-423

Ontwikkeling algemene uitkering algemeen
Ontwikkelingen bestaand beleid (cf kadernota)

224
-297

417
-260

302
-269

613
-270

504

255

246

22

94

554

430

288

Overige mutaties bij opstellen begroting
Primitief begrotingsaldo 2017-2020

134

61

-167

Ontwikkelingen algemene uitkering
Op basis van de Rijksbegroting gaan we de komende jaren, weliswaar beperkt (met een uitschieter in 2020),
samen de trap weer op. Een groot deel van die ruimte is nodig om de loon-en prijsstijgingen van de diverse
activiteiten binnen de programma’s op te vangen.
Conform afspraak worden de mutaties in het sociaal deelfonds met programma 6 (nieuwe taken sociaal domein)
verrekend. De hogere uitkering zat vooral in het onderdeel Participatie waarmee de kostenstijgingen vanuit de
begroting van Baanbrekers konden worden opgevangen evenals een verhoging van het budget voor Bijzondere
Bijstand.
Voor 2020 is een stevige plus van de algemene uitkering (algemeen deel) voorzien. We merken hierbij op dat de
jaarrekeningen en circulaires van de afgelopen jaren soms fors andere uitkomsten van de uiteindelijke algemene
uitkering laten zien dan op basis van de meerjarenbegroting werd aangenomen. Het bedrag van € 613.000 in 2020
zal dan ook zonder twijfel de komende jaren worden bijgesteld.
Dat wordt veroorzaakt door de relatie met de Rijksbegroting waarop gemeenten geen enkele invloed hebben. De
VNG beraadt zich op nieuwe afspraken met Rijk die erop zijn gericht meerjarig meer zekerheid te verkrijgen over
de hoogte van de algemene uitkering.
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Aanpassing bestaand beleid
In de kadernota is al een aantal trends en ontwikkelingen gemeld die voor kostenverhoging en soms –verlaging
zorgen. Het betreft vooral ontwikkelingen op bestaand beleid als beleidsintensiveringen en soms, maar beperkt,
nieuw beleid. Het zijn dus vooral zaken met financiële consequenties die onvermijdbaar zijn en die we om die
reden al in de “primitieve begroting” hebben verwerkt.
Er was sprake van een aantal financiële nadelen voor een bedrag van afgerond € 400.000. Het betreft vooral een
ingecalculeerd nadeel van € 140.000 vanwege een verplicht andere rentetoerekening en een aantal bijstellingen
voor gemeenschappelijke regelingen en tot slot een post voor inflatie. We hielden ook rekening met een voordeel
van € 150.000 op kinderopvang, met die lagere kosten was echter al in de begroting van 2017 en verder rekening
gehouden, dat voordeel blijft beperkt tot € 50.000 per jaar. Vanwege de cijfermatige aansluiting met de kadernota
hebben we de bedragen echter gelijk gehouden, het nadeel van € 100.000 is onderdeel van de overige mutaties. In
2017 is verder eenmalig € 60.000 opgenomen voor de implementatie van de nieuwe basisregistratie personen.
Tot slot is onderdeel van de post ontwikkelingen bestaand beleid de exploitatie van Het Klavier. In de
voortgangsrapportage Bruisend Dorpshart is vermeld dat de kosten voor de exploitatie op basis van de thans
gehanteerde uitgangspunten hoger uitkomen, de uitwerking daarvan is opgenomen in deze begroting. De oorzaak
van de hogere lasten is meerledig en als volgt:
Gebouw gebonden:
o het bedrag waarop afgeschreven moet worden;
o de afschrijvingsduur;
o de onderhoudskosten.
Feitelijke exploitatie (hospitality).
Een deel van de nu berekende hogere kosten wordt veroorzaakt doordat er, op basis van de
begrotingsvoorschriften, op een hoger bedrag (€ 1miljoen) dient te worden afgeschreven. Gevolg hiervan is een
hogere jaarlast maar tevens een overschot van € 1 miljoen in de voorziening Bruisend Dorpshart. Die € 1 miljoen is
bij de jaarrekening 2015 gestort in de reserve “exploitatie Klavier” maar is niet voldoende om gedurende de
afschrijvingstermijn van Het Klavier de hogere lasten af te dekken. Wel kan en mag deze reserve een oplossing
bieden voor de eerste jaren en wel als volgt:

Inzet

2017
200.000

2018
175.000

2019
150.000

2020
125.000

2021
100.000

2022
75.000

2023
50.000

2024 totaal
25.000
900.000

Op deze wijze kan de gemeentelijke begroting stapsgewijs aan die hogere last wennen.
Tot slot merken we op, zoals aangegeven in de voortgangsrapportage, dat we voornemens zijn een nader
onderzoek uit te voeren naar de effecten van het hanteren van een restwaarde bij de waardering van ons totaal
maatschappelijk vastgoed. Hieruit kan eventueel een voorstel volgen de financiële verordening op dat punt aan te
passen. Het is nog onbekend of dit ook tot een lagere jaarlast van Het Klavier zal leiden. Voorlopig geldt dus de
bovenstaande berekening.
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Overige mutaties
Het saldo van de overige mutaties varieert tussen 0,5% en 1% van het begrotingstotaal en bestaat voor een groot
deel uit loon- en prijsstijgingen, toepassen inflatiecorrectie en financieel-technische aanpassingen zoals rente en
afschrijvingen maar ook kleinere aanpassingen voor bestaand beleid. Hierbij zijn onder meer de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
nieuwe raming van de kapitaallasten en doorberekeningen;
loon- en prijsstijgingen (uitgaven) en inflatiecorrectie (belastinginkomsten en leges): waar relevant 0,9%
(cf meicirculaire) dan wel afwijkend percentage bij contractuele verplichtingen.
Per saldo is er sprake van een flink voordeel op het onderdeel financiering. Zo zijn voor het eerst nu de volledige
kapitaallasten van Het Klavier in de meerjarenbegroting opgenomen. Voor die lasten wordt gerekend met een
rentepercentage van 4%. Echter de daadwerkelijke financiering (lening) is al een aantal jaren geleden
aangetrokken onder destijds gunstige omstandigheden en de verwachting dat de bouw snel van start zou gaan.
Door de vertraging en het “instorten” van de rente voor uitgezette middelen hebben we de afgelopen jaren een
nadeel op het onderdeel financiering gehad. Dat nadeel komt nu te vervallen. Daarnaast zijn er een aantal
geplande vervangingsinvesteringen doorgeschoven, dat geeft een extra eenmalig voordeel in 2017.
Ook is onderdeel van de overige mutatie de verlaging van het budget voor samenlevingsinitiatieven voor een
bedrag van € 75.000 structureel (zie ook programma 0).
Tenslotte kan voor het verschil in 2020, als zijnde het nieuwe jaar in de meerjarenbegroting, opgemerkt worden dat
dit altijd lastig te vergelijken valt omdat dat jaar ontbreekt in de bestaande meerjarenraming. De vergelijking die
wordt opgesteld heeft immers betrekking op de vorige begroting, de nieuwe feiten, en niet tussen de jaren.
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2. Financieel perspectief 2017-2020 (basis voor beoordeling door de Provincie)
Zoals we hiervoor aangegeven, hebben we de onvermijdbare posten (dan wel conform eerdere uitgangspunten het
verwerken van het sociaal deelfonds, budgettair neutraal) verwerkt in de primitieve begroting.
In de kadernota hebben we al een aantal voornemens kenbaar gemaakt voor de realisatie van de ambities uit het
coalitieakkoord. In onderstaande tabel hebben we alleen de ambities c.q. beleidswensen opgenomen waarover
formeel nog besluitvorming moet plaatsvinden en die concreet zijn onderbouwd.

Ambities / intensiveringen / wensen met financiële onderbouwing
Investeringen met financieel structureel karakter
Beleidsintensiveringen / nieuw beleid (x € 1.000)

2017

2018

2019

2020

94

554

430

288

Voorlopig effect septembercirculaire 2016
Beschikbare ruimte

50
144

100
654

150
580

200
488

(Hogere) eigenaarslasten De Werft*
Subsidies sportverenigingen
Intensivering integrale veiligheid (0,5 - 1 fte)
Ondersteuning verenigingen
Areaaluitbreiding Bruisend Dorpshart

0
-42
-50
-15
-36

-130
-52
-50
-15
-36

-130
-62
-50
-15
-36

-130
-62
-50
-15
-36

-168

-168

-168

-168

-311

-451

-461

-461

-167

203

119

27

Saldo primitieve begroting

Verhogen onderhoudsniveau Groen
totaal beleidsintensiveringen
Prognose begrotingsaldo 2017-2020

*betreft een investering waarvan de kapitaallasten pas in 2018 in de begroting worden opgenomen (eerste jaar na investering)

Voorlopig effect septembercirculaire 2016
Op Prinsjesdag is de septembercirculaire 2016 gepubliceerd. “Na het zuur nu het zoet”, lijkt ook te gelden voor de
omvang van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De hoogte van de algemene uitkering wordt in de
programmabegroting altijd geraamd op basis van de meicirculaire. Het eerste beeld van algemene uitkering op
basis van de septembercirculaire is echter zo positief dat we het verantwoord achten daar deels op te anticiperen.
De volledige nieuwe raming volgt echter bij de kadernota in 2017. Daarin worden de uitkomsten van de
meicirculaire 2017 betrokken en zal ook blijken of het positieve beeld van september wordt bevestigd.
Ontwikkeling De Werft
Het college werkt momenteel een aantal scenario’s uit voor de Ontwikkeling van De Werft. Het scenario dat het
meest past bij de wensen van de raad en de gebruikers, past niet binnen het financiële kader van € 300.000. Naar
alle waarschijnlijkheid zijn de structurele eigenaarslasten € 100.000 - € 130.000 hoger. Uiteindelijke besluitvorming
hierover volgt via een separaat raadsvoorstel maar wij achten het verstandig die financiële ruimte daarvoor nu vast
te claimen.
Subsidies sportverenigingen
Naar aanleiding van het besluit van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben we de
bezuiniging op de subsidies voor buitensportverenigingen moeten terugdraaien. De huidige aflopende reeks
subsidies met € 10.000 (op een oorspronkelijk budget van € 200.000) per jaar moet worden omgebogen naar het
oorspronkelijke niveau 2017. De meerjarenraming vanaf 2017 wordt dan € 213.991 (inclusief indexering van de
afgelopen jaren). 2020 Was nog niet opgenomen in de begroting 2016-2019, om die reden kan in dat jaar hetzelfde
bedrag bijgeraamd worden als dat voor 2019.
De oorspronkelijke bedoeling van de bezuiniging was in lijn met de overige bezuinigingen op sport- en
welzijnssubsidies en gebaseerd op uitgangspunten die de gemeenteraad hanteert, zoals uitgaan van eigen kracht.
Bij buitensport lukt dit momenteel alleen niet door het juridische karakter van de vergoeding.
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Bij de kadernota is er door de gemeenteraad nog geen uitspraak gedaan hoe hier nu voor de toekomst invulling
aan te geven, bijvoorbeeld door de vergoeding voor buitensport in lijn te brengen met de overige subsidies.
Er zijn mogelijkheden om op andere manieren de vergoeding voor buitensport (in verhouding) in overeenstemming
te brengen met de overige subsidies zodat er over de gehele linie sprake is van een consistent beleid. Dit vergt
overigens wel een intensief traject met de betreffende verenigingen waarvan het resultaat niet op korte termijn is in
te boeken.
Het college hoort hierover graag de mening van de gemeenteraad.
Intensivering integrale veiligheid
De ontwikkelingen in het veiligheidsdomein gaan snel. We starten daarom in 2016 met het actualiseren van het
meerjarige integrale veiligheidsbeleid. We gaan aan de slag met een strategische visie, met een selectie van
prioriteiten (inclusief aanpak), met uitgangspunten voor coördinatie en samenwerking en met de organisatorische
borging van het beleid. We verwachten naast de bestaande formatie 0.5 - 1.0 fte nodig te hebben om de sturing op
veiligheid blijvend goed vorm te kunnen geven, zie ook programma 1.
Ondersteuning verenigingen
Bij de beoordeling van subsidieaanvragen voor verenigingen, staat het leveren van maatwerk voorop. Om dit
gestalte te geven wordt voorgesteld om het subsidieplafond vanaf 1 januari 2017 structureel te verhogen met
€ 15.000. Met dat budget kan:
een vereniging / stichting die tijdelijk in het nauw zit, onder voorwaarden, ondersteund worden;
een structureel nieuw initiatief, dat aansluit bij de gemeentelijke beleidsdoelen, gehonoreerd worden;
een vereniging / stichting die in de toekomst niet meer in aanmerking komt voor welzijnssubsidie maar
mogelijkerwijs wel voor een andere gemeentelijke subsidie, ondersteund en overeind gehouden worden.
Areaaluitbreiding Bruisend Dorpshart
De openbare ruimte van het Bruisend Dorpshart gaat vanaf 2017 over naar het regulier beheer. Voor het beheer
van groen en wegen in het Bruisend Dorpshart is een aanvullend onderhoudsbudget van € 36.000 nodig. De
verklaring van deze kostenverhoging is dat door de exclusieve materialen voor de bestrating, boombakken,
meubilair en verlichting, een hoog onderhoudsniveau nodig is. Daarnaast vraagt de locatie in het Dorpshart om een
schone en representatieve uitstraling. De levendigheid op het Anton Pieckplein, met de markt en evenementen
zorgt voor een hoge gebruiksdruk en daarmee een extra onderhoudsbehoefte.
Het grootste aandeel van dit onderhoudsbudget zit in het onderhoud van het groen en met name de boombakken
(€ 26.000). Verzorgen van de beplanting, watergeven, bemesten en verplaatsen van de mobiele boombakken
tijdens evenementen, is hierin meegenomen. Het aandeel voor de verharding is € 9.000 waarbij rekening is
gehouden met extra reinigingskosten van het gebakken materiaal. Tijdens evenementen in 2016 is gebleken dat er
vet- en olievlekken op de bestrating en allerlei vuil in de voegen achter blijven. Het regelmatig verwijderen van
deze verontreiniging brengt een extra kostenpost met zich mee. Het overige kostendeel is voor onderhoud van de
afvalbakken, banken en straatbomen rondom het Anton Pieckplein. Budget voor eventueel onderhoud aan het
kunstwerk rondom het trafohuisje naast Het Klavier is hierin niet meegenomen (€ 1.000). Dit hoort bij het
onderhoud van civiele kunstwerken.
Verhogen onderhoudsniveau groen
Bij de vorige begroting is de wens naar voren gekomen om meer te investeren in groen om daarmee onze
aantrekkelijkheid als Leisure-gemeente te versterken. Op dat moment waren hiervoor geen financiële
mogelijkheden. De huidige begroting biedt meer ruimte voor het maken van afwegingen tussen de verschillende
wensen. In programma 5 is de onderbouwing van het genoemde bedrag al uiteengezet.
Subsidie monument Witte Kasteel
Bij de kadernota was, in het overzicht van beleidsintensiveringen, ook een bedrag voor de aanvraag om subsidie
voor het Witte Kasteel opgenomen. Het college zal een afzonderlijk voorstel over de toekenning van subsidie aan
de gemeenteraad voorleggen. Het raadsbesluit daarover zal uiteindelijk in de begroting worden verwerkt.
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Investeringen met financieel eenmalig karakter
We hebben ervoor gekozen de voorgenomen investeringen met structurele consequenties onderdeel uit te laten
maken van het structurele begrotingssaldo. Daarmee is ook direct duidelijk dat het begrotingssaldo bestaat uit
structurele baten en lasten (inclusief structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen).
Daarnaast is er sprake van een aantal eenmalige investeringen, we stellen voor deze ten laste te brengen van de
reserves.
Beleidsintensiveringen / nieuw beleid, incidenteel (x € 1.000)

Huisstijl en Klantgericht communiceren
Samen Loont
Frictiekosten bibliotheek
totaal

2017

2018

2019 Dekking

-30
-30
-37

0
-20
0

0 Algemene reserve
-50 Algemene reserve
0 Algemene reserve

-97

-20

-50

De onttrekking ten laste van de algemene reserve komt voor 2017, 2018 en 2019 uit op € 167.000 en kan daaruit
ruim gedekt worden.
Huisstijl en klantgericht communiceren
Na een intensief communicatietraject binnen de organisatie in 2016, is de aandacht voor klantgericht
communiceren bij alle medewerkers duidelijk vergroot. We blijven doorgaan met zo duidelijk en eenvoudig mogelijk
communiceren. Brieven moeten begrijpelijk zijn voor iedereen. Daarnaast communiceren alle medewerkers,
collegeleden en raadsleden voortdurend met hun omgeving. In het traject Samen Loont, dat ook in 2017 voortgezet
zal worden, is deze communicatie naar de omgeving van steeds groter belang. Hiermee wordt het imago (de
reputatie) van de gemeente Loon op Zand opgebouwd en onderhouden. Om die aandacht ook in 2017 te borgen,
is incidenteel budget nodig van € 30.000, zie ook programma 0.
Samen Loont
De kerngroep Samen Loont heeft een start gemaakt met de verdere uitwerking. In dit traject wordt de kerngroep
ondersteund door adviesbureau P2. Voor 2016 is reeds een krediet voor deze begeleiding gevoteerd door de
gemeenteraad. Samen Loont is geen tijdelijk project maar een meerjarige beweging, met verschillende
experimenten die ook onderhouden moet worden.
Voor de komende jaren zullen hier ook middelen beschikbaar voor moeten blijven. Voorgesteld wordt om voor de
jaren 2017, 2018 en 2019 respectievelijk € 30.000, € 20.000 en € 10.000 beschikbaar te stellen.
Bovenstaand wordt de ambitie vermeld om in 3 jaar toe te willen groeien naar een meer integrale aanpak via een
burgertop of burgerbegroting. Het lijkt ons verstandig om daar additioneel een bedrag van € 40.000 voor op te
nemen in 2019, zie ook programma 0.
Frictiekosten bibliotheek
Een deel van de kosten voor de huur voor de locatie in Loon op Zand is in 2015 en 2016 als frictiekosten extra
vergoed aan de bibliotheek. Ook voor 2017 voorziet de bibliotheek deze kosten, vanaf 2018 ziet de bibliotheek
kans de huurkosten te verlagen waardoor de noodzaak voor deze vergoeding vervalt.

Incidentele baten en lasten
In het saldo van de primitieve begroting zijn geen incidentele baten en lasten opgenomen, behoudens € 60.000
voor de implementatie van de nieuwe basisregistratie personen (mGBA).
Er is voor gekozen de activiteiten met een daadwerkelijk eenmalig karakter te dekken met incidentele middelen, te
weten de algemene reserve (zie vorige pagina).
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3. Overige ontwikkelingen met een mogelijk effect op de financiële positie
Winkelgebied
De lintenvisie wordt dit jaar opgesteld. In een startnotitie zal inzichtelijk worden gemaakt welke doelen en ambities
we hiermee hebben. Een aantal aspecten dat aan de orde zal komen en waar keuzes in gemaakt moeten worden:
De lintenvisie gaat veel verder dan slechts het herinrichten van de weg. Het betreft ook:
het inventariseren en waarderen van cultuurhistorische waarden en objecten;
de eventuele aanpassing van de verkeersstructuren;
de inrichting van een groenstructuur;
bepalen welke functies je zou willen in de linten en welke nadrukkelijk niet;
een aantal kaders stellen voor de toetsing van nieuwbouwplannen (massa’s, beeldkwaliteit gebouwen) en
een aantal kaders voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte (denk ook bijvoorbeeld aan reclameuitingen);
de mate waarin en de wijze waarop inwoners en ondernemers worden betrokken bij de ontwikkeling van de
visie en de uitvoering ervan;
de (bestuurlijke) wensen om de visie tot uitvoering te brengen (fasering of meer investeren om sneller uit te
voeren).
Uiteindelijk is de startnotitie de basis voor het uitzetten van een externe opdracht voor de lintenvisie.
Vanuit een bepaalde prioritering bezien is het logisch dat het winkelgebied het belangrijkste is (zowel vanuit
historisch oogpunt als vanuit de belevingswaarde). Ook vanuit kosten is duidelijk dat dit de grootste investering
vergt.
Indien de herinrichting Hoofdstraat-Peperstraat naar voren wordt gehaald en daar een investering wordt gedaan,
dan kan dat ideaal zijn als vliegwiel voor de lintenvisie. De lintenvisie, zonder nu al op de inhoud in te kunnen gaan,
zal namelijk zeker een kwaliteitsimpuls vragen voor het winkelgebied.
Als daar dan al een flink budget voor beschikbaar is, slaan we twee vliegen in een klap, want kunnen zowel de
herinrichting als de ‘andere’ wensen uitgevoerd worden. Mogelijk dat deze aanpak ook kan leiden tot minder
kosten indien een goede samenwerking met ondernemers / winkeliers tot stand komt.
Samenvattend:
De opstelling van de lintenvisie vindt plaats in 2017 en dit omvat meer dan een herinrichtingsplan voor de
linten maar doet ook uitspraken over cultuurhistorische waarden, groen- en verkeersstructuren,
beeldkwaliteit en functies van bebouwing.
Voor de herinrichting van het winkelgebied wordt voorgesteld om een bedrag in te zetten waarbij het
kwaliteitsniveau van het Dorpshart (zeer hoog) uitgangspunt is. Dit vraagt om een investering van circa
€ 1,8 miljoen (kapitaallasten € 140.000).
De koppeling lintenvisie aan herinrichting winkelgebied biedt kansen, omdat daarmee de lintenvisie direct
een concrete uitvoering krijgt voor één van de linten. Het creëert draagvlak bij inwoners en ondernemers.
In de loop van 2017 komt het college met een uitgewerkt plan voor de definitieve investering en de dekking
hiervan.
Overige ontwikkelingen
De onderdelen1 en 2 van dit hoofdstuk zijn relevant voor de besluitvorming over de voorliggende begroting en
vormen ook het toetsingskader voor de provincie.
Vanwege de transparantie en om goede inschatting te kunnen maken van de ontwikkeling van de totale financiële
positie (structureel en incidenteel) hebben we in de vorige begrotingen een aantal ontwikkelingen benoemd die van
invloed kunnen zijn op die positie.
Met name de onzekere ontwikkeling van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de uiteindelijke
(financiële) impact van de nieuwe taken binnen het sociaal domein, vormden hiervoor de aanleiding. Bij een
negatieve ontwikkeling was het financiële risico voor een sluitende begroting namelijk enorm.
Voor beide ontwikkelingen geldt op dit moment dat die impact meevalt.
De laatst vastgestelde begroting van Baanbrekers liet over alle jaren hogere tekorten zien, deze konden echter
worden opgevangen in het nieuwe begrotingsaldo.
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Vrijkomend maatschappelijk vastgoed
Dit is een recente landelijke trend die zich ook in onze gemeente voordoet. De impact van de economische crises
is op verschillende plekken merkbaar in de samenleving in combinatie met demografische ontwikkelingen. In onze
gemeente is dat o.a. merkbaar in leegstand van de voormalige kinderopvang en de scholen.
In een economisch gunstige periode biedt dit kansen voor herontwikkeling van locaties waardoor financiële
effecten van leegstand beperkt zijn of wellicht financiële meevallers betekenden. Dat is op dit moment lastiger.
Hierin is een risico gelegen dat boekwaardes moeten worden afgeboekt wanneer er op korte termijn geen nieuwe
realistische bestemming voor dit vastgoed kan worden gevonden. Ook hierop is het risicoprofiel aangepast.
Ten aanzien van deze passage, van vorig jaar, kan worden opgemerkt dat de economische situatie verbetert.
Vrijkomende locaties kunnen daardoor ook weer als potentiële ontwikkellocatie worden aangemerkt.
Hier staat tegenover dat het nog onzeker is of de toekomstige exploitanten van De Werft en De Wetering in staat
zullen zijn om de gebouwen ook daadwerkelijk exploitabel te krijgen. Dat wil zeggen: gebruik van het gebouw en
groot onderhoud om niet, maar geen gemeentelijke bijdrage voor de dagelijkse exploitatie.
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Overzicht Vervangingsinvesteringen
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Overzicht Reserves en Voorzieningen
Omschrijving
I. ALGEMENE RESERVES
1.
Algemene reserve
105. Geblokkeerde weerstandsreserve
Totaal algemene reserves

Saldo
1-1-2017

vermeerderingen

verminderingen

Saldo
31-12-2017

1.702.468
6.669.190
8.371.658

597
342.680
343.277

44.000

3.723.492
95.035
301.234
4.119.761

111.705

498.313

111.705

71.681
569.994

223.641
131.100
21.613
558
10.956
155.759
157.069
843.878
37.840
1.100.000

180.000

225.000

44.000

1.659.065
7.011.870
8.670.935

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

52.843
19.900
60.502
188.209
3.003.869

208.499
79.282
25.316

200.000

493.097

425.000

3.336.884
95.035
229.553
3.661.472

178.641
131.100
21.613
558
10.956
364.258
236.351
869.194
37.840
900.000
52.843
19.900
60.502
188.209
3.071.966
290.521
734.823

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
Subtotaal egalisatiereserves

282.229
734.823
62.240
171.218
123.726
125.465
503.652
2.003.352

125.000
133.292

-

171.218
123.726
125.465
628.652
2.074.404

Subtotaal bestemmingsreserves

9.126.982

738.094

994.994

8.807.842

17.498.640

1.081.371

1.038.994

17.478.777

Totaal reserves
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Vervolg overzicht Reserves en Voorzieningen
Omschrijving

Saldo
1-1-2017

vermeerderingen

verminderingen

Saldo
31-12-2017

VOORZIENINGEN EN VERLIESVOORZIENINGEN
a. VOORZIENINGEN
63. Voorziening pensioenen wethouders
81. Voorziening alternatieve trajecten scholen
86. Voorziening verkiezingen
98. Voorziening Bruisend Dorpshart
b. VOORZIENING TER EGALISERING VAN KOSTEN
137. Voorziening groot onderhoud Wetering

3.404.359
21.751
25.000
597.875

3.446.359
21.751
50.000
597.875

25.000

728.490

c. VOORZIENING VAN DERDEN VERKREGEN MID.
BESTEMMING GEBONDEN
131. Voorziening Riolering
138. Voorziening Reiniging
Subtotaal voorzieningen

4.386.759
517.465
9.681.698

d. VERLIESVOORZIENINGEN
101. Verliesvoorziening Cplx 15 Amerika-Hoofdstraat
112. Verliesvoorziening Cplx 37 Hooivork II
116. Verliesvoorziening Cplx 9 De Els II
117. Verliesvoorziening Cplx 33 Chalet Fontaine
120. Verliesvoorziening Cplx 13 Kets West II fase 1
123. Verliesvoorziening Cplx 59 De Hoogt III
124. Verliesvoorziening Cplx 50 Hoge Steenweg/van Roosmalen
133. Verliesvoorziening Cplx 57 Ontw. Landgoed Binnenpolder
Subtotaal verliesvoorzieningen

16.000
128.513
354.287
20.000
842.955
5.000
17.049
88.000
1.471.804

Totaal voorzieningen / verliesvoorzieningen
Totaal reserves en voorzieningen
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42.000

728.490

194.284
218.670
479.954

-

4.581.043
736.135
10.161.652

-

-

16.000
128.513
354.287
20.000
842.955
5.000
17.049
88.000
1.471.804

11.153.502

479.954

-

11.633.456

28.652.142

1.561.325

1.038.994

29.112.233
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Paragrafen
Paragraaf 1. Lokale heffingen
De paragraaf lokale heffingen bevat beleidsvoornemens voor de lokale lasten en een overzicht op hoofdlijnen van
de diverse belastingen en heffingen. De belastingen vormen met ongeveer 17% een belangrijk onderdeel van de
inkomsten van de gemeente.
Als gevolg van de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de paragraaf Lokale heffingen
ook gewijzigd. De toelichting is sterk uitgebreid met ook een nadere toelichting bij alle belastingen en heffingen,
inclusief heffingen die in de legesverordening zijn opgenomen. De laatste toelichting is op hoofdstuk niveau. Bij de
gemeentelijke heffingen incl. leges wordt eveneens inzicht gegeven in de kostendekkendheid.

Wat treft u in deze paragraaf aan?
Achtereenvolgens staat in deze paragraaf:
1. De beleidsuitgangspunten voor:
a. Het tariefbeleid
b. De systematiek van de kostentoerekening
c. Kruissubsidies
d. De kwijtschelding
2. Een aanduiding van de lokale belastingdruk
3. Een overzicht van de diverse belastingen
a. OZB
b. Hondenbelasting
c. Vermakelijkhedenretributie
d. Toeristenbelasting
4. Een overzicht van de afvalstoffenheffing
5. Een overzicht van de rioolheffing
6. Een overzicht van de heffingen volgens de legesverordening, onderscheiden naar de hoofdstukken in de
drie titels
a. Algemene dienstverlening
b. Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning
c. Dienstverlening vallend onder de Europese dienstenrichtlijn

Beleidsuitgangspunten
Uitgangspunten tariefbeleid
In de gemeente Loon op Zand hanteren we voor lokale belastingen en heffingen de volgende uitgangspunten:
2
We corrigeren jaarlijks OZB -tarieven met het inflatiepercentage. Voor 2017 is dat 0,9 %. Dit is naast de
coalitieafspraak van 2013 van een meerjarige verhoging van 1,5% per jaar.
Het tarief voor afvalstoffenheffing is gebaseerd op 100% structurele kostendekkendheid. Om ongewenste
fluctuaties in het tarief te voorkomen worden voor- of nadelige saldi verrekend met de voorziening reiniging.
Het tarief voor rioolheffing is gebaseerd op 100% structurele kostendekkendheid. Om ongewenste fluctuaties in
het tarief te voorkomen worden voor- of nadelige saldi verrekend met de voorziening reiniging.
De tarieven toeristenbelasting worden 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).
Onderstaande tarieven en percentages hebben uitdrukkelijk een voorlopig en indicatief karakter. Dat geldt vooral
voor de OZB vanwege de waardeontwikkeling die pas later dit jaar bekend is. Zoals gebruikelijk volgen in
december de definitieve voorstellen voor het vaststellen van de tarieven.

2

Onroerende Zaakbelasting.
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Uitgangspunten voor de kostentoerekening
Algemeen / regelgeving
De gewijzigde regelgeving in de BBV heeft grote invloed op de wijze waarop we legestarieven en tarieven van
heffingen berekenen. Voorheen was voorgeschreven om alle baten en lasten van een heffing in de begroting (en
ook in de jaarrekening) aan die heffing toe te rekenen. Vanaf 2017 is dit niet meer toegestaan en worden de kosten
van de zogenaamde “overhead” op een eigen taakveld in de begroting verantwoord.
De wijzigingen in de regelgeving voor de comptabiliteit van gemeenten hebben geen invloed op de noodzaak om
alle aan een heffing toe te rekenen lasten (de integrale lasten) mee te nemen bij de bepaling van de hoogte van
het betreffende tarief. In dit onderdeel van de paragraaf lokale heffingen wordt de gevolgde werkwijze kort
beschreven.
Directe lasten
Voor de realisatie van de door wet en de gemeenteraad bepaalde doelen worden activiteiten ontplooid. Al deze
activiteiten veroorzaken lasten. De activiteiten die een eenduidig en rechtstreeks verband hebben met een
gemeentelijke taak worden directe lasten genoemd. Alle directe lasten worden in de begroting verantwoord op het
daarvoor ingestelde taakveld en vormen het hoofdbestanddeel van de lasten die in het heffingstarief worden
gedekt. Hierna worden van de belangrijke heffingen een specificatie geven van de directe lasten.
Indirecte lasten
In de BBV wordt geen onderscheid gemaakt tussen indirecte lasten en de overhead, zoals dat wel in de
bedrijfseconomie gebruikelijk is. Lasten die geen rechtstreeks verband hebben met gemeentelijke taken worden
verantwoord op het taakveld “overhead”. De overheadkosten worden gedefinieerd met: “Alle kosten die
samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.”
Als gevolg van deze voorgeschreven verantwoordingswijze in de gemeentelijke begroting verschijnt op het
taakveld “overhead” (taakveld 0.4) een aanzienlijk deel van onze lasten. Ook deze kosten dienen wel in de diverse
heffingstarieven te worden meegenomen. De comptabiliteitsvoorschriften bevatten geen voorschriften voor de
wijze van toerekening van de overhead aan heffingstarieven. De commissie BBV heeft inmiddels wel
voorgeschreven dat de gemeente verplicht is om de gehanteerde methodiek van toerekening van de overhead op
te nemen in de financiële verordening. Uit jurisprudentie blijkt verder dat activiteiten mogen worden toegerekend bij
een meer dan zijdelings verband. De Hoge Raad acht dat dit verband aanwezig is bij een bijdrage van meer dan
10% aan de doelen van de heffing.
Naast de BBV moet de gemeente ook voldoen aan, in dit kader relevante wetgeving. Gedacht kan daarbij worden
aan bijvoorbeeld de Gemeentewet, de Wet milieubeheer en het Algemene Bestuursrecht. Het gemeentebestuur is
bevoegd tot vaststellen van de berekeningswijze, voor het tarief mits een en ander transparant gebeurd. Wel wordt
in landelijke wetgeving bepaald dat een tarief maximaal kostendekkend mag zijn.
Voorgestelde keuzes
Om te voorkomen dat er grote schommelingen optreden in de door de gemeente gehanteerde heffingstarieven is
er in deze begroting voor gekozen om niet af te wijken van de in het (recente) verleden gehanteerde
kostentoerekening. De al jaren gehanteerde berekeningswijze wordt voortgezet ook al wordt de overhead op een
eigen taakveld verantwoord. De toerekening van deze lasten wordt nu in aanvulling op de begrotingscijfers en naar
analogie van vorige jaren, voortgezet en in de paragraaf “lokale heffingen” nader gespecificeerd en toegelicht.
Kruissubsidies
Onder kruissubsidies wordt verstaan: de eventuele afwijkingen in kostendekkendheid tussen de onderscheiden
categorieën per soort heffingstarief. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de tarieven voor de rioolheffing voor
1 en meerpersoonshuishouden. Voor de gemeente is het een uitgangspunt dat kruissubsidiëring zoveel als
redelijkerwijs mogelijk wordt voorkomen. Bij lasten worden vaste en variabele kosten van elkaar onderscheiden.
Een 1 of meerpersoonshuishouden delen even zwaar mee in vaste kosten en naar rato in de variabele kosten.
Voor de vele kleine onderdelen zijn effecten van mogelijke kruissubsidies niet zichtbaar.
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.
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Lokale belastingdruk
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de lokale belastingdruk voor een inwoner, bij een
gemiddelde woonsituatie, van onze gemeente.

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 WOZ-waarde
(A+B+C-D)
Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in het
voorafgaande begrotingsjaar
Belastingscapaciteit (E/F) x 100%

Rekening
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

€ 322
€ 230
€ 228
-

€ 329
€ 242
€ 232

€ 332
€ 242
€ 232

€ 780

€ 803

€ 806

€ 716

€ 716

€ 722

109%

112%

112%

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 2015 € 244.000. 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 Nederlandse
gemeenten.

Benchmark lokale lasten
Met dit kopje geven we invulling aan 1 van de aanbevelingen van de rekenkamer uit 2014 om meer
vergelijkingsinformatie met andere gemeenten op te nemen over de meest gehanteerde tarieven. De
vergelijkingsgroep is vastgesteld op basis van de volgende criteria:
grootte groep
20.000 – 30.000 inwoners
sociale structuur
redelijk
centrumfunctie
weinig
voortgezet onderwijs
ja
bodemfactor
1 (relatief goede bodem)
aandeel woonkeren in oppervlakte land
0% - 25% (uitgestrekte gemeente)
Met deze criteria 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.
De sociale structuur van Loon op Zand is ten opzichte van 2014 gewijzigd van “goed” in “redelijk” (ofwel is zwakker
geworden), dit heeft geleid tot een andere (kleinere) vergelijkingsgroep. Daarnaast is nu een vergelijking met de
buurgemeenten opgenomen.
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Gemeentenaam
Vergelijkingsgroep
Achtkarspelen
Aa en Hunze
Borger-Odoorn
Brummen
Gemert-Bakel
Loon op Zand
Losser

Rangnr.
Meerpersoons

Provincie

276
83
262
313
324
299
159

Dr
Fr
DR
Gld
N-B
N-B
O

Woonlasten 1
pers
euro
704
615
725
565
737
723
724

Buurgemeenten
Waalwijk
43
N-B
539
Dongen
166
N-B
631
Heusden
31
N-B
549
Tilburg
5
N-B
555
* Woonlasten = OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht
Bron: COELO ( Begrotingscijfers 2016, meest recent ).

WoonToeristen
lasten
belasting
meerpers

Honden
Identiteits
Uittreksel Omg.verg Omg.verg Omg.verg
Paspoort
Rijbewijs
belasting
kaart
BRP
€ 10.000 € 45.000 € 140.000

euro
789
668
781
817
828
802
724

euro
0,00
1,10
1,10
1,35
1,25
1,90
1,45

euro
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
44,10
98,28

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

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

euro
38,95
38,80
38,80
38,95
38,95
38,90
38,95

euro
7,85
7,55
8,20
8,05
7,85
10,00
15,10

euro
307
340
461
296
300
297
569

euro
1.128
1.331
1.559
1.201
1.350
1.337
1.444

euro
2.788
3.638
3.935
3.737
4.200
3.284
3.956

626
727
612
555

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

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. Bij Toeristenbelasting valt op dat
€ 1,90 in de vergelijkingsgroep het hoogste tarief is. In vergelijk met buurgemeenten het op één na hoogste tarief.
Bij de woonlasten (meerpersoons) bevinden we ons, qua ranglijstnummer (299), in de middenmoot van de
vergelijkingsgroep. Bij de hondenbelasting zitten we onder het gemiddelde en bij de overige tarieven rond het
gemiddelde.

Gemeentelijke belastingen
OZB
In deze begroting zijn we er van uitgegaan dat de tariefmutatie en de waardemutatie van onroerende zaken per
saldo resulteren in een meeropbrengst van 0,9%. Dit percentage komt overeen met de uitgangspunten van de
algemene uitkering uit het gemeentefonds.
Ontwikkeling WOZ-waarden
Sinds 2007 vindt de herwaardering van de WOZ-waarde jaarlijks plaats. Dit betekent dat jaarlijks een
tariefsaanpassing plaats moet vinden door de waardestijgingen en -dalingen. Na enkele jaren van waardedalingen
is er vanaf 2014 weer sprake van een lichte stijging voor de woningen met 1% en nu naar de peildatum 1-1-2016
voor deze begroting met 2,5% (indicatie o.b.v. landelijke informatie). De waarde van niet-woningen daalt ook dit
jaar naar verwachting met indicatief 2,4%. De percentages van de werkelijke waardeontwikkelingen in onze
gemeente zijn half oktober 2016 bekend.
Tarief (percentage) 2017
Sinds enkele jaren heffen we de OZB via een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage voor 2017 wordt
beïnvloed door twee zaken:
Verlaging tarief woningen door een stijging van de WOZ-waarde per 1 januari.
Verhoging tarief voor niet-woningen door de verwachte daling van de WOZ-waarden. In dat geval dienen we
dus het percentage te verhogen om een gelijkblijvende opbrengst te krijgen. In het verleden zijn de tarieven om
dezelfde reden verlaagd.
Macro-economische ontwikkelingen zoals die in de algemene uitkering worden meegenomen.
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In de tabel hieronder staan de percentages voor 2012-2017. Deze zijn gebaseerd op de huidige WOZ-waarden en
de besluitvorming over de afgelopen jaren.

Woningen
Eigenaar
Gebruiker
Totaal
Niet-Woningen
Eigenaar
Gebruiker
Totaal

2012
% WOZWaarde

2013
% WOZwaarde

2014
% WOZwaarde

2015
% WOZwaarde

2016
% WOZwaarde

2017
indicatief
% WOZwaarde

0,0925

0,1131

0,1263

0,1367

0,1381

0,1379

0,0925

0,1131

0,1263

0,1367

0,1381

0,1379

0,1377
0,1105
0,2482

0,1684
0,1351
0,3035

0,1836
0,1473
0,3309

0,1969
0,1580
0,3549

0,2077
0,1667
0,3744

0,2177
0,1747
0,3924

Hondenbelasting
We gaan uit van een kleine toename van het aantal honden als in 2016, een meeropbrengst van
€ 3.000. Daarnaast geldt bij deze heffing ook de afspraak van 100% kostendekkendheid. In de reserve is eind
2015 een bedrag van € 62.240 aanwezig om eventuele hogere lasten mee te verrekenen, het tarief hoeft om die
reden niet aangepast te worden.
Tarief
1e hond
2e en volgende hond
kennel

2012
44,10
66,00
242,15

2013
44,10
66,00
242,15

2014
44,10
66,00
242,15

Overzicht baten en lasten hondenbelasting
Directe lasten
Kapitaallasten voorzieningen
Beheerkosten voorzieningen: uitlaatplekken, HoPo-bakken
Perceptiekosten
Kosten handhaving
Totaal directe lasten

2015
44,10
66,00
242,15

2016
44,10
66,00
242,15

2017
44,10
66,00
242,15

2017
4.900
41.329
19.781
36.000
102.010

Toegerekende lasten en overhead
Totaal overhead
Totaal te dekken lasten

22.390
124.400
-124.000
400

Belastingopbrengsten
Saldo

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. Voor 2017 is rekening gehouden met een aanpassing van 1% ten opzichte van 2016.
Tarief
Vermakelijkhedenretributie

2012
252.952

2013
252.952

2014
256.999

2015
260.211

2016
2017
262.813 265.441

Het college is in gesprek met de Efteling over de vermakelijkhedenretributie. Afspraken over de
vermakelijkhedenretributie zullen onderdeel zijn van het nog te sluiten samenwerkingsconvenant.

Programmabegroting Loon op Zand 2017-2020

- 70 -

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

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1,69
1,27
0,97
113,15
124,75
64,6

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

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

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

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

1,92
1,44
1,10
128,41
141,57
73,32

Afvalstoffenheffing
Het jaarlijks resultaat op het product reiniging, zowel voor- als nadelig, verrekenen we met de voorziening 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. Op basis van de huidige
berekeningen daalt de voorziening eind 2016 tot € 120.000 (na een ontrekking in 2016 van € 390.000), maar zal
weer gaan toenemen vanaf 2017 bij gelijkblijvende tarieven naar ruim € 1.000.000 aan het einde van 2020. Dit
vooral als gevolg van de verwachte daling van de verwerkingskosten. Om die reden stellen we voor de tarieven
voor 2017 te bevriezen op het niveau van 2016 om de voorziening wat verder te versterken. Bij gelijkblijvende
omstandigheden is het dan mogelijk vanaf 2018 het tarief licht te laten dalen. Voor het definitieve tarief 2017
ontvangt de raad in december een voorstel.

Tarief
2012
2013
Eenpersoonshuishouden
158,64
150,72
Meerpersoonshuishouden
239,88
227,88
Bedrijven
285,48
275,76
Vermelde tarieven zijn inclusief omzetbelasting.
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2014
150,72
227,88
275,76

2015
150,72
227,88
275,76

2016
153,00
231,96
280,68

Indicatie
2017
153,00
231,96
280,68
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Specificatie en toelichting bij de kosten toegerekend aan de afvalstoffenheffing
Overzicht van de lasten en baten van de afvalstoffenheffing
Directe lasten van:
Afvalinzameling
Afvalverwerking restafval en GFT
Milieustraat
Inzameling glas
Papiercontainers
Cooltainer
Wit en bruingoed
Asbestcontainer
Chemisch afval
Inzamelen kunstof verpakkingsmateriaal
Zwerfafval (zie ook baten)
Overige directe kosten van de reiniging
Totaal directe lasten
Directe baten van:
Afvalinzameling
Grofvuilophaaldienst
Milieustraat
Glas grondstof
Papier grondstof
Afvoer wit- en bruingoed
Chemisch afval
Kunststof grondstof
Zwerfafval (zie ook lasten)
Overige baten van reiniging
Totaal directe b aten

Bedrag 2017
609.913
370.000
483.295
29.227
95.000
2.564
300
9.500
23.900
53.500
27.500
399.890
2.104.589
5.000
1.500
38.350
20.605
97.200
8.600
0
98.900
27.500
0
297.655

Saldo directe baten en lasten

1.806.934

Toegerekende indirecte baten en lasten
Aandeel van de overheadkosten

59.768

Nettokosten te dekken uit afvalstoffenheffing

1.866.702

Afvalstoffenheffing
Heffing reinigingsrechten bedrijven
Afvalstoffenheffing huishoudens
Totaal afvalstoffenheffing

43.840
2.041.532
2.085.372

Restant saldo ("+" = overschot; "-" = tekort)

218.670

Ontrekking uit voorziening reiniging voor dekking tekort
Storting overschot in voorziening reiniging
Resultaat na verrekening voorziening

218.670
-

Het verloop van de voorziening reiniging 2017 tot en met 2020.
Voorziening reiniging
Saldo per 1 januari van het jaar
Stortingen in het jaar
Ontrekkingen in het jaar
Saldo per 31 december van het jaar

2017
126.212
218.670
344.882

2018
344.882
206.187
551.069

2019
551.069
220.602
771.671

2020
771.671
237.482
1.009.153

De voorziening heeft naar verwachting ultimo 2016 een minimaal niveau, daarom wordt nu voorgesteld de tarieven
2017 op het niveau 2016 te houden om de voorziening te versterken. Bij de begroting 2018 kan bij gelijkblijvende
omstandigheden het tarief zelfs worden verlaagd.
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Rioolheffingen
Eind 2010 is het Water- en rioleringsplan Loon op Zand vastgesteld. We constateerden toen dat de rioolheffingen
de komende jaren met 5% per jaar moeten stijgen om het kostendekkende niveau te bereiken. In de tariefstelling
tot en met 2016 is hiermee rekening gehouden. Bij de tariefberekening werd ook rekening gehouden met een
jaarlijkse bijdrage vanuit de bruteringsreserve van rond € 150.000 per jaar. Bij de jaarrekening 2015 is door de
accountant vastgesteld dat deze bijdrage niet in overeenstemming is met de voorschriften (BBV). In 2016 is dit
gecorrigeerd en is de bruteringsreserve voor het onderdeel riolering (een bedrag van € 1,1 miljoen) via het
resultaat toegevoegd aan de voorziening riolering. De jaarlijkse bijdrage is daarmee vervallen. Gevolg is tevens dat
de voorziening naar verwachting ultimo 2017 een saldo zal hebben van € 4,9 miljoen. Ondanks het feit dat door
forse investeringen in de komende jaren aan de voorziening bedragen worden onttrokken wordt voorgesteld om de
tarieven voor 2017 op niveau 2016 te handhaven. Na de vaststelling van het nieuwe WRP kunnen tarieven bij de
begroting 2018 eventueel meerjarig heroverwogen worden.
Indicatie
Tarief
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Minimumtarief (tot 250 m3)
198,84
208,80
219,36
230,28
241,80
241,80
Specificatie en toelichting bij de kosten toegerekend aan de rioolheffing
Overzicht van de baten en lasten van de rioolheffing
2017
Directe lasten van:
Kapitaallasten
Riolering
799.961
Hemelwaterbeheer
87.678
Grondwaterbeheer
9.600
Riolering nieuwe projecten
9.000
Overige beheerkosten
Vrijverval Riool
715.503
Druk Riool
120.093
Hemelwater
231.970
Grondwater
28.025
Hoofdgemalen
198.307
Totaal directe lasten
2.200.137
Directe baten van:
Vrijverval Riool, huisaansluitingen
Drukriool, bedrijfsaansluting
Investeringsbijdragen

15.000
36.553
51.553

Totaal directe baten
Toegerekende indirecte baten en lasten
Aandeel van de overheadkosten

252.541

Nettokosten te dekken uit de rioolheffing

2.401.125

Rioolheffing
Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwate
Baten rioolheffing grond- en hemelwater

1.557.244
1.038.165
2.595.409

Totaal rioolheffing

194.284

Restant saldo ("+" = overschot; "-" = tekort)

Storting in voorziening egalisatie
Saldo t.l.v. de algemene middelen ("-"= tekort)

194.284
-

Het verloop van de voorziening riolering 2017 tot en met 2020.
Het meerjarig verloop van de voorziening riolering
Saldo per 1 januari van het jaar
Stortingen in het jaar
Onttrekkingen in het jaar
Saldo per 31 december van het jaar
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2017
4.798.851
194.284
4.993.135

2018
4.993.135
50.399
5.043.534

2019
5.043.534
68.5644.974.970

2020
4.974.970
72.3114.902.660
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Paragraaf 2. Weerstandsvermogen
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?
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 (bijlage 1) 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 het project ‘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):
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 = < € 40.000
1
Beperkt (> 0,1% omzet < 0,5 % omzet = tussen €
2
40.000 en € 200.000)
Groot (> 0,5 % omzet = > € 200.000)
3
Omzet: lasten programma’s Loon op Zand (begroting 2013: afgerond € 40 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.
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%). Bij de vaststelling van de begroting 20132016 is de macronorm in feite losgelaten, er is toen besloten tot een OZB-verhoging van 15%. Deze verhoging
stond in verhouding tot de bezuinigingen op de eigen organisatie en de voorzieningen voor onze inwoners.
Uitgangspunt is normaliter de macronorm voor bepaling van de weerstandscapaciteit.
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 € 1,7 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 onderstaand
overzicht alleen het bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 50.000.
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 ingeschatte standen per 1 januari 2016.
Structureel
Onbenutte belastingcapaciteit
onroerende zaakbelasting
Onvoorzien
subtotaal structureel

0
50.000
50.000

subtotaal incidenteel

6.669.190
1.702.468
8.371.658

Incidenteel
Weerstandsreserve
Algemene reserve

Totale weerstandscapaciteit
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Weerstandsratio
De confrontatie van risicoprofiel en weerstandscapaciteit is opgenomen in de volgende tabel.
Weerstandsvermogen
Structureel
Incidenteel
Totaal

Beschikbaar
A
C
E

50.000
8.371.658
8.421.658

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

Benodigd
B
D
F

1.316.250
3.842.250
5.158.500

0,04
2,18
1,63

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 enigszins aangepast. De risico’s van het project Bruisend
Dorpshart dalen naarmate het einde van het project in zicht komt. Het specifieke risico voor achterstallig
onderhoud wegen als gevolg van de bezuinigingen is sterk verkleind. Al met al is de afgelopen jaren sprake van
een stijging van de weerstandsratio. Daar waar een aantal jaren geleden de ratio rond 1 schommelde is deze
inmiddels weer gestegen tot boven 1,6.
Nieuwe kengetallen
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten met ingang van het begrotingsjaar 2016 een
basisset van vijf financiële kengetallen op te nemen. Doel is in 1 oogopslag de gemeenteraad meer inzicht te
bieden in de financiële positie van de gemeente.
Bedragen x € 1.000
Rekening Begroting Begroting
Financiële kengetallen
2015
2016
2017
Netto schuldquote
44%
66%
62%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
37%
58%
54%
Solvabiliteitsratio
28%
25%
26%
Structurele exploitatieruimte
0%
4%
1%
Grondexploitatie
21%
29%
29%
Belastingscapaciteit
109%
112%
112%

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
Rekening Begroting Begroting
2015
2016
2017
33.722
33.190
31.115
7.714
7.217
6.647
3.291
2.000
2.000
7.015
7.263
6.907
4.804
2.000
2.000
28
500
500
2.379
500
500
69.337
48.774
48.092
44%
66%
62%
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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 90%. Als de netto schuldquote
tussen 90% 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
4.804
28
2.379
69.337
37%

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

Begroting
2017
31.115
6.647
2.000
10.907
2.000
500
500
48.092
54%

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 erg beïnvloed door de activering van het Bruisend Dorpshart, daardoor zijn de baten in dat jaar
ruim € 13 mln. hoger dan normaal.

Solvabiliteitsratio
A
B

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

Bedragen x € 1.000
Rekening Begroting Begroting
2015
2016
2017
20.536
17.499
17.479
73.760
69.588
67.403
28%
25%
26%

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

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
Rekening Begroting Begroting
2015
2016
2017
1.717
1.500
1.500
12.515
12.560
12.560
69.337
48.774
48.092
21%
29%
29%

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 Begroting
2015
2016
2017
48.000
44.583
47.554
47.901
46.650
48.043
594
760
956
495
578
770
75.200
51.166
49.131
0%

4%

1%

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 en 2017 is er dus sprake van structurele
begrotingsruimte.

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

Voldoende

Matig

Onvoldoende

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

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

> 130%
> 130%
<20%

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 vlak boven de 30%. 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 o f m2-bedrijventerrein zijn
gepland, het type en op welke plek. Daarnaast is het van wezenlijk belang wat de te verwachte 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.
Exploitatieruimte en belastingcapaciteit
Vanwege het verplichte karakter hebben we deze hier wel opgenomen. Ook hier is een norm lastig te bepalen. We
zijn van menig dat de jaarlijkse passage over de exploitatieruimte in deze paragraaf onder “structureel” en de al
opgenomen informatie over woonlasten in de paragraaf Lokale heffingen meer informatie biedt.
Conclusie
De weerstandsratio, de schuldquote en de solvabiliteitsratio zijn ruim voldoende en de investeringen 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). Het is vooral een politieke keuze om de OZB te verhogen, ten opzichte van landelijke koplopers
en de artikel-12 norm is die ruimte er namelijk wel.
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Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen
Inleiding
In deze paragraaf geven we inzicht in de onderhoudstoestand en het beheer van onze belangrijkste groepen
kapitaalgoederen (wegen, openbare verlichting, groen, speelvoorzieningen, riolering/water en gebouwen).
Onderhoud van kapitaalgoederen beslaat een substantieel deel van de begroting. De beleidsontwikkelingen en
lasten hiervan staan in programma’s 2, 5 en 7. Een goed overzicht is van belang voor een juist inzicht in de
financiële consequenties van die programma’s.
Beleid en beheer
De basis voor het doelmatig onderhoud van onze kapitaalgoederen ligt in de beleids- en beheerplannen. In het
integraal beleid voor de openbare ruimte (IBOR) zijn de kaders en uitgangspunten vastgelegd voor het beheer.
Daarnaast zijn er sectorale beleidsplannen; het Water- en RioleringsPlan (WRP), Verkeer en vervoersplan en het
groenbeleidsplan.
De beheerplannen voor groen, wegen en openbare verlichting zijn de basis voor het onderhoud in de periode 2014
tot 2017. Voor riolering is het Praktisch handboek riolering de leidraad waarmee, binnen de kaders van het WRP,
concrete beheermaatregelen worden uitgevoerd.
Voor het beheer van kapitaalgoederen zijn onderstaande beleidsdocumenten van toepassing:
Nota
Datum vaststelling
Integraal beleid openbare ruimte (IBOR)

2014

Hemelwatervisie

2016

Water- en Riolerings Plan 2017-2021

Jan 2017

Verkeersplan 2017-2025 /parkeerbeleid

Jan 2017/ 2016

Groenbeleidsplan / (nieuw Groenstructuurplan)

2010 / (2017)

Beheerplan Wegen
Beheerplan OV
Beheerplan groen

2014-2017
2014-2017
2014-2017

Actieplan wegen

2015-2017

Praktisch handboek riolering

2014

Integraal beheer van de openbare ruimte
Voor doelmatig beheer is een integrale benadering noodzakelijk. Door het beheer en investeringen op elkaar af te
stemmen ontstaat een integraal beeld van het noodzakelijk onderhoud van de kapitaalgoederen. De concrete
uitvoering en planning hiervan maken we inzichtelijk in het Integraal jaarprogramma openbare ruimte (IJOR) en in
het meerjaren uitvoeringsplan (MUP). Hierin staan de projecten waarmee we de kapitaalgoederen op het
vastgestelde kwaliteitsniveau houden. Grote projecten die in 2017 in het programma staan zijn;
- Herinrichting van de ontsluitingswegen (linten) in de kern Loon op Zand ter verbetering van de leefbaarheid in het
dorp. Het betreft een project dat in 2016 is gestart als gevolg van de nieuwe aansluiting op de N261 en in 2017
wordt afgerond. Wegen, riolering en groen worden vernieuwd zodat ze toekomstbestendig zijn en aan de huidige
inrichtingsnormen en bewonerswensen voldoen. Voor dit project is € 3.300.000 geïnvesteerd.
- Project in de Hei-akker en omgeving waarbij een extra RWA-riool wordt aangelegd en het vuilwater-riool wordt
vervangen. In combinatie met wegen groen zorgen we voor een toekomstbestendige inrichting die aan de huidige
eisen voldoet. Geraamde kosten zijn ruim € 1.000.000.
Het beheer van kapitaalgoederen richt zich naast technisch onderhoud steeds meer op de beleving van de
openbare ruimte. Om die beleving te meten en de tevredenheid van burgers te vergroten starten we in 2017 met
de pilot burgergericht beheer. De pilot omvat het beheer van riolering, wegen en groen. Hierbij onderzoeken we
hoe bewoners meer invloed kunnen hebben op het onderhoud van de openbare ruimte en welke werkwijze hierbij
past. De in beleidskaders vastgestelde onderhoudsniveaus vormen de basis voor het onderhoud om
kapitaalvernietiging te voorkomen. De pilot wordt uitgevoerd binnen de beschikbare beheerbudgetten van
betreffende producten.
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Financiële middelen
In totaal geven we jaarlijks 6,5 miljoen uit aan het onderhoud van de kapitaalgoederen. Voor riolering en afwatering
2,9 mln., voor wegen 2,5 mln. en voor groen en spelen 1,1 mln. De budgetten zijn afgestemd op de ambities en
onderhoudsniveaus die door de raad zijn vastgesteld. De onvermijdelijke fluctuaties in de (jaarlijkse) financiële
behoefte voor het onderhoud van de kapitaalgoederen vangen we zo veel mogelijk op met de
bestemmingsreserves voor wegen, OV en groen, waarin jaarlijks de onderhoudsbudgetten worden gedoteerd. Voor
riolering werken we met een voorziening die wordt gevoed uit de rioolheffing. In deze voorziening zit momenteel
een buffer van ruim 3 mln. euro.
Riolering en water
Ons totale rioolstelsel voor afvoer en berging van vuil- en regenwater vertegenwoordigt een waarde van € 87
miljoen. In het WRP staat hoe we om gaan met afvalwater, grond- en hemelwater. In 2016 is een nieuw WRP voor
de periode 2017-2020 gemaakt dat begin 2017 ter besluitvorming naar de raad gaat. Bij de relatief korte planduur
is rekening gehouden met de aankomende Omgevingswet. Voor adequate hemelwaterbeheersing die aansluit bij
de huidige klimaatverandering, is een hemelwatervisie opgesteld. Maatregelen die hieruit voortkomen worden
verwerkt in en gefinancierd vanuit het WRP. Voor de uitvoering van het WRP stellen we een nieuw actieplan op
waarin de projecten worden benoemd om het rioolstelsel te beheren, en het hemelwater te beheersen. Dit wordt
samen met het WRP ter besluitvorming aangeboden.
Financieel
In het nieuwe WRP staan de berekeningen van de jaaruitgaven en inkomsten voor de periode 2017 – 2020, met
een doorkijk van 60 jaar. De bedragen die nodig zijn voor de uitvoering van het plan zijn hierin opgenomen. De
verwachting is dat we de komende jaren meer kosten maken voor projecten om het waterbewustzijn te vergroten
en de wateroverlast te verminderen. Aan de andere kant besparen we op beheerkosten door efficiëntere
werkwijzen. De jaarlijkse fluctuaties tussen de kosten en de opbrengsten verrekenen we via de voorziening
riolering met elkaar. In de voorziening riolering zit ruim 3 miljoen euro. Aanvullend is vanuit de bruteringsreserve
een bedrag van €1,1 mln. overgeheveld naar de voorziening riolering. Dit bedrag was binnen de reserve voor
demping van de rioolheffing gereserveerd. Omdat de voorziening de zelfde functie heeft, zijn deze samengevoegd.
De nieuwe tarieven voor rioolheffing worden bepaald op basis van de geraamde jaaruitgaven en de stand van de
voorziening.
Wegen
In het beheerplan wegen 2014-2017 is de kwaliteitsambitie uit IBOR en de gevolgen voor het wegbeheer
inzichtelijk gemaakt. Onderhoud aan wegen is onderverdeeld in klein/dagelijks onderhoud (losliggende tegels,
kleine verzakkingen), groot onderhoud (herstraten, opnieuw asfalteren) en vervanging (een “versleten” weg
volledig nieuw aanleggen). Op basis van weginspecties stellen we een onderhoudsplan op dat vervolgens integraal
wordt afgestemd met andere producten. De uitvoering wordt vertaald in het IJOR. In deze periode investeren we in
wegen om enerzijds een onderhoudsachterstand in te halen en anderzijds de wegen op het vastgestelde
kwaliteitsniveau te houden. Hiervoor is een ‘actieplan wegen’ opgesteld voor de periode 2015-2017. In totaal
pakken we in die periode voor 2,3 miljoen aan gesloten- en open verharding aan. Het betreft fietspaden, trottoirs,
rijbanen en parkeerplaatsen.
Financieel
Voor de uitvoering van het actieplan wegen 2015-2017 benutten we zo veel mogelijk de beschikbare middelen uit
de bestemmingsreserve wegen. Het geraamde tekort van € 160.000 is in de begroting, verdeeld over 2016 en
2017, aangevuld.
Vooruitblik na 2017
In het beheerplan wegen en het actieplan is een vooruitblik gemaakt voor de komende 10 jaar. Hieruit komt naar
voren dar de onderhoudsbehoefte groter is dan de onderhoudsbudgetten die de raad voor de hiervoor heeft
vastgesteld. Op basis daarvan is de verwachting dat er vanaf 2018 structureel € 200.000 extra nodig is omdat er
meer wegen voor onderhoud in aanmerking komen dan in de afgelopen periode. Het gaat daarbij niet om een
kwaliteitsimpuls, maar slechts om het kunnen handhaven van het huidige vastgestelde kwaliteitsniveau. In de
meerjarenbegroting is daarom voor wegbeheer in 2018 € 150.000 extra geraamd en vanaf 2019 en verder €
200.000. De daadwerkelijke onderhoudskosten kunnen nog afwijken als te zijner tijd de staat van de wegen
opnieuw inzichtelijk is gemaakt met weginspecties. De daadwerkelijke toekenning van dat bedrag kan door de
gemeenteraad plaatsvinden nadat een meer uitgewerkt plan in de raad is behandeld waarbij bijvoorbeeld ook de
keuze voor nog een extra impuls, dan wel juist een verlaging van de huidige kwaliteit aan de orde kan komen.
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Openbare Verlichting
De totale installatie in onze gemeente vertegenwoordigt een waarde van ongeveer € 5,1 miljoen. Het beheerplan
openbare verlichting 2014-2017 is leidend bij de beleidsuitvoering en het onderhoud van de OV. Sinds 2016
hebben we een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Dongen voor het beheer van Openbare
verlichting. Dagelijks onderhoud (opheffen storingen en schade, schilderen masten en groepsremplace) is
uitbesteed op basis van contracten. De vervanging gebeurt bij einde levensduur van de lichtmasten en/of
armaturen. Waar mogelijk wordt dit gecombineerd met projecten uit het IJOR.
Financieel
De beschikbare middelen voor OV zijn toereikend voor de vastgestelde kwaliteitsambitie. Omdat de kosten van
meerjarenonderhoud en remplace aanzienlijk fluctueren, is het onderhoudsbudget in een bestemmingsreserve
ondergebracht.
Groen
De kwaliteitsambitie en het beheer van openbaar groen zijn vastgelegd in het beheerplan groen ‘2014-2017’. Het
groenbeheer bestaat uit dagelijks onderhoud (maaien, snoeien en reinigen), groot onderhoud en vervanging. Het
dagelijks onderhoud en de reiniging van de openbare ruimte gebeurt integraal. De beschikbare middelen worden
op die manier efficiënter ingezet. Groot onderhoud is jaaroverstijgend en wordt zo veel mogelijk gecombineerd met
integrale projecten die zijn opgenomen in het IJOR en het MUP. Vervanging van groen gebeurt alleen binnen de
groene hoofdstructuur. Binnen de onderhoudsbudgetten is hiervoor geen geld beschikbaar. Met name voor het
bomenbestand is dit een belemmering om de bomenstructuur duurzaam in stand te houden. In 2017 wordt een
nieuw groenstructuurplan opgesteld om waardevolle groenstructuren vast te leggen met daarbij een onderbouwing
voor investeringen die nodig zijn om die groenstructuren in stand te houden, dan wel te versterken.
Financieel
Het beheerplan groen geeft inzicht in de financiële behoefte voor het groenonderhoud. Om de fluctuaties in de
kosten van meerjaren onderhoud te vereffenen is er ook voor groen een bestemmingsreserve ingesteld. In 2017
wordt ruim € 900.000 in de reserve voor groen gedoteerd. Bezuinigingen hebben voorgaande jaren geleid tot een
besparing op de onderhoudskosten en lagere onderhoudsniveaus. Dit heeft geleid tot ontevredenheid bij burgers
over de kwaliteit van het groen. Daarom is aan de raad voorgesteld om te besluiten tot een hoger
onderhoudsniveau voor het groen en vanaf 2017 hiervoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen.
Speelvoorzieningen
Speelvoorzieningen zijn onderdeel van het groenbeheer. Het beheer is afgestemd op het waarborgen van de
veiligheid en het in stand houden van de bestaande voorzieningen. De uitgangspuntennotitie voor
speelvoorzieningen is leidend bij spreiding en aantal speelplaatsen in samenhang met leeftijdsopbouw. Eventuele
vervanging gebeurt in samenspraak met ‘Samenwerkenaandewijk’ en bewoners.
Financieel
De kosten van het onderhoud van speelvoorzieningen zijn geduid in het beheerplan groen. De beschikbare
middelen zijn voldoende om aan de onderhoudsbehoefte te voldoen.
Gebouwen
Medio 2017 is de nieuwe nota toekomstbestendig accommodatiebeleid gereed. Op basis van deze nota wordt het
mogelijk om afwegingen integraal en strategisch te kunnen nemen.
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Paragraaf 4. Financiering
De paragraaf financiering geeft jaarlijks inzicht in de ontwikkelingen rond de gemeentelijke meerjarige financiering,
het te voeren beleid op dit gebied en in de risico’s die daarbij worden gelopen. Zoals voorgeschreven heeft de
gemeente Loon op Zand een treasurystatuut waarvan de meest recente versie in 2012 door de gemeenteraad
formeel is vastgesteld.
In het treasurybeleid en –statuut wordt bepaald aan welke partijen en onder welke condities door de gemeente
geld mag worden uitgeleend 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 daar dit niet tot de kernactiviteiten van de gemeente behoort.
Interne en externe ontwikkelingen
3
Vanaf 1 januari 2009 zijn enkele veranderingen doorgevoerd in de wet Fido :
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.
4
Zorgvuldig uitzetten van gelden bij financiële instellingen binnen het EMU-gebied met minimaal een Arating. Dit is al een voorwaarde in ons treasurystatuut (2012).
Bevoegdheid over het beheer van de administratieve organisatie van de financieringsfunctie bij het college.
Risicobeheer
Voor de programmabegroting 2017 – 2021 hanteren we de volgende uitgangspunten:
Omslagrente (bespaarde rente): 3,0%
Rekenrente lang geld: 4,0%
Beperkte grondexploitaties en grondexploitaties in voorbereiding financieren met kasgeld
Omvangrijke (vastgestelde) grondexploitaties financieren afhankelijk van mogelijkheid.
tot het fixeren van het renterisico in de respectievelijke projecten
De volgende tabellen geven informatie over risico’s over de vlottende schuld (kasgeldlimiet) en over risico’s over
de vaste schuld (rente risiconorm). Het betreft hier uiteraard slechts ramingen. De kasgeldlimiet is bedoeld om het
renterisico op opgenomen kortlopende geldleningen tot een acceptabel maximum te beperken. Verder is de
kasgeldlimiet een van de voorgenomen kaders op basis waarvan treasury haar afweging over het tijdelijk opnemen
van gelden maakt.
Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)
Rekening 2015
Omvang begroting
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 kasgeld limiet (1)
6) Overschot op kasgeldlimiet (4-5)

3
4

Begroting 2016
Begroting
(gem).
2017
52.000
50.000

49.000

4.400

4.250

4.165

7.084

1.000

1.000

4.482

8.500

8.500

2.602
4.400
-1.798

-7.500
4.250
-11.750

-7.500
4.165
11.665

Financiering decentrale overheden.
Economische en Monetaire Unie.
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Rente risiconorm (bedragen x € 1.000

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g
1b. Renteherziening op vaste schuld u/g
2. Netto renteherziening op vaste schuld
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g)
3b. Nieuw verstrekte vaste 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)
8. Begrotingstotaal afgerond
9. Bij het ministerie regeling vastgesteld percentage 20 %
10. Renterisiconorm

Rekening
2015
0
0
0
0
0
0
1.833
0
0
52.000
20%
10.400

Begroting 2016

Begroting 2017

0
0
0
0
0
0
1.828
0
0
50.000

0
0
0
0
0
0
2.074
0
0
49.000

10.000

9.800

Toets Rente risiconorm (bedragen x € 1.000)
Rekening
2015
10. Renterisiconorm
7. Renterisico op vaste schuld
11. Ruimte(+)/Overschrijding(-)(10-7)
Loon op Zand voldoet aan de rente risiconorm.

Begroting
2016

10.400
0
10.400

Begroting 2017

10.000
0
10.000

9.800
0
9.800

Financiering
Dit onderdeel geeft inzicht in de ontwikkeling van de financieringspositie van de gemeente Loon op Zand.
Mutaties in de leningenportefeuille opgenomen gelden o/g (bedragen x € 1.000)
Bedrag
Gemiddelde
rente
4,0 %
Stand per 01-01-2017
33.189
Nieuwe leningen
0
Reguliere aflossingen
2.075
Vervroegde aflossingen
Renteaanpassing (oud
percentage)
Renteaanpassing (nieuw
percentage)
Stand per 31-12-2017
31.114
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
Gemiddelde
euro’s
rente
2,7 %
Stand 01-01-2017
4.311
Nieuwe leningen
Reguliere aflossingen
284
Vervroegde aflossingen
Renteaanpassing (oud
percentage)
Renteaanpassing (nieuw
percentage)
Stand per 31-12-2017
4.027
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Garanties op leningen aan derden
Naast de leningen die de gemeente zelf aangaat zijn er nog een aantal leningen “doorverstrekt” aan derden of
staan we garant voor leningen die aan derden zijn verstrekt door 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.
Wetsvoorstel Houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet HOF)
Het ministerie van Financiën heeft deze wet in de maak die strenge regels bevat om te zorgen dat het Nederlandse
begrotingstekort binnen de perken blijft. De wet zou er voor kunnen zorgen dat investeringen in bijvoorbeeld
riolering, scholen etc. niet meer mogelijk zijn. Die uitgaven tellen namelijk in één jaar mee voor de bepaling van het
totale begrotingstekort, terwijl gemeente juist verplicht zijn op grond van baten-lasten-stelsel en het besluit
begroting en verantwoording dergelijke investeringen te activeren en zo doende over meerdere jaren te spreiden.
In eerste instantie werd, in dit kader, gedacht aan een investeringsplafond per gemeente. Inmiddels is besloten dit
macro (alle gemeenten en provincies gezamenlijk) te beoordelen. Mocht er een overschrijding van het
investeringsplafond dreigen of te worden vastgesteld treedt het Rijk in overleg met de VNG en het IPO. Ook is
aangeven dat er vooralsnog geen sprake zal zijn van (financiële) sancties.
Garanties op verstrekte gelden (bedragen x € 1.000)
Rekening Begroting
01-012015
2016
2017
Publieke taak
3.300
Leningen aan
3.363
1.800
verenigingen, stichtingen
en natuurlijke personen
85.000
Leningen aan
85.000
90.000
woningbouwverenigingen
Prudent beheer
0
Financiële instellingen
0
0
(rating A en hoger)
0
Semioverheidsinstellingen
0
0
1.200
Overige toegestane
1.267
1.300
instellingen
0
Niet toegestane
0
0
instellingen
Totaal
89.660
93.100
89.500
Over het algemeen zijn deze risico’s op verstrekte geldleningen beperkt omdat ofwel contragaranties zijn verstrekt
of een hypotheek als onderpand is afgegeven.
Schema rentetoerekening (bedragen x € 1.000)
Omschrijving
De externe rentelast over de korte financiering
De externe rentelast over de lange financiering
De externe rentebaten
Totaal door te rekenen externe rente
De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend
De rente van project financiering (Bij LOZ niet van toepassing)
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente
Rente over eigen vermogen en voorzieningen
De aan de taakvelden toe te rekenen rente
De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (via renteomslag)
Renteresultaat, onderdeel van resultaat op het taakveld Treasury

Programmabegroting Loon op Zand 2017-2020

Bedrag
8
1.266
0
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Paragraaf 5. Bedrijfsvoering
De paragraaf bedrijfsvoering is van belang voor de ondersteuning van een succesvolle uitvoering van de
programma’s. Bedrijfsvoering is primair een verantwoordelijkheid van het college. De onderdelen van
bedrijfsvoering zetten we zowel voor de ondersteuning van het gehele bestuur als voor de organisatie in. In deze
paragraaf geven wij op hoofdlijnen inzicht in de aspecten van bedrijfsvoering en de hieraan verbonden kosten.
Hierbij zetten we, indien mogelijk, de werkelijke cijfers 2015, begrote kosten 2016 en de geraamde kosten voor
2017 naast elkaar.
Met ingang van het begrotingsjaar 2017 is het niet langer toegestaan de organisatiekosten toe te rekenen aan de
verschillende taakvelden. De meeste organisatiekosten worden om die reden op het taakveld overhead begroot en
verantwoord (programma 0).
Echter niet alle organisatiekosten maken onderdeel uit van de overhead. De directe loonkosten van medewerkers
van zogenaamde lijnafdelingen worden nog wel, via een urenverdeling, toegerekend aan de diverse taakvelden.
We maken om die reden nog wel gebruik van zogenaamde kostenplaatsen. Door het integrale karakter vindt de
formele autorisatie van die budgetten plaats via het vaststellen van het totaal van de programma’s.
Voorbeeld: de personeelslasten (van lijnafdelingen) rekenen we via een verdeelsleutel toe aan verschillende
taakvelden. Deze taakvelden maken op hun beurt onderdeel uit van een programma. Door het vaststellen van de
programma’s autoriseert de raad daarmee het totale personeelsbudget. Het merendeel van de kostenplaatsen
wordt echter nu volledig toegerekend aan het taakveld overhead.
Bestuur, personeel en organisatie
Gemeenteraad
Een gemeente van onze omvang telt 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
De omvang van het college bestaat, naast de burgemeester, uit 3 wethouders en de gemeentesecretaris.
Ambtelijke organisatie
Onze organisatie is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van beleid en voor alle ondersteunende
activiteiten. De basis voor het functioneren van onze organisatie beschreven we in de notitie ‘Visie op de
gemeentelijke organisatie’. Vanaf 2013 werken we continu aan de ontwikkeling van de organisatie en de
afstemming op onze omgeving.
In het raadsakkoord namen we over organisatieontwikkeling het volgende op:
“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”.
Verder gaven we daarbij aan dat de coalitie deze omvorming realiseert in de huidige bestuursperiode. Dit vergt wel
een juiste facilitering van de organisatie. Mocht het nodig zijn, dan leggen we eventuele extra investeringen voor
specifieke thema’s voor aan de raad.
De pijlers van het organisatie ontwikkelplan waaraan we vanaf 2013 werken blijven na een (interne) evaluatie van
kracht. Versterken van het strategisch vermogen, verdiepen van samenwerking en partnerschap en aan de
ontwikkeling van medewerkers. Ofwel: hoe blijven we in de dynamische omgeving goed op koers, hoe halen we
het beste uit samenwerking met anderen en hoe faciliteren en stimuleren we 'leren en groeien' in onze organisatie.
e
Vanuit de evaluatie voegden we een 4 pijler toe aan onze ontwikkeling, nl. de pijler vitale democratie. Deze pijler
werken we in samenwerking met raad en college uit in het traject Samen Loont. De input vanuit het raadsakkoord
vormt hierbij een belangrijke basis.
Organisatiestructuur en formatieontwikkeling
In 2016 voerden we geen ingrijpende wijzigingen in de structuur van de organisatie door. Volgens afspraak met de
raad is de functie van adjunct-directeur vanaf augustus 2016 geschrapt. De noodzakelijke verbeteringen in de
bedrijfsvoering zijn zodanig aangepast en binnen de organisatie geborgd, dat extra inzet en aandacht vanuit de
directie niet meer nodig is.
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In ondersteuning van de algemeen directeur/gemeentesecretaris was ook voorzien om deze functionaris ‘vrij te
spelen’ om vorm en inhoud te geven aan de externe oriëntatie van de organisatie. Deze externe oriëntatie is nog in
onvoldoende mate ontwikkeld in de ambtelijke organisatie en groeit nog steeds.
Daarnaast zijn enkele grote projecten (o.a. Bruisend Dorpshart) afgerond die de aandacht van de directie vroegen.
De vermindering van de formatie die we in 2015 realiseerden heeft invloed op de uitvoering van het huidige
takenpakket aan producten en diensten. Zeker nu we merken dat de economische omstandigheden gunstiger zijn
en de ‘markt’ op veel gebieden aantrekt. We letten erop dat we binnen de beschikbare formatie onze basistaken
blijven waarborgen.
Zo bleek in het voorjaar van 2016 dat door deze marktomstandigheden en de extra taken door de opvang van
vluchtelingen de ondergrens bereikten waar het gaat om “taak = formatie”. Hiervoor werd eenmalig een bedrag uit
de algemene reserve gevoteerd door de raad. Nu de formatie zodanig is afgeslankt, is het moeilijker om niet
geplande en onvoorziene taken intern op te vangen. Dit maakt dat we mogelijk sneller dan in het verleden weer de
ondergrens “taak = formatie”, bereiken.
Via een systeem van strategische personeelsplanning zorgen we voor een beter zicht op waar in onze organisatie
de komende jaren capaciteitsoverschotten en -tekorten dreigen te ontstaan. De besluitvorming over de begroting
en de daaruit voortvloeiende focus voor onze activiteiten (producten en diensten) zijn hiervoor mede bepalend.
Door samenwerking, in- en externe overplaatsingen, taakveranderingen en opleiding (vorming, training en
opleiding) spelen we in op ontwikkelingen en proberen we gedwongen ontslagen zoveel als mogelijk te voorkomen.
Indien ontslag noodzakelijk wordt, geldt voor de betrokken medewerkers het Sociaal Statuut.
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. We dragen hiermee 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.
De invloed van de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (wet DBA) op onze flexibele schil is nog niet
bekend. Mogelijk dat deze in de loop van 2017 ingeperkt wordt om te kunnen voldoen aan de regels die deze wet
stelt.
Kengetallen en kosten personeel en organisatie
Voor uw beeldvorming hebben we in de tabel hieronder enkele kengetallen opgenomen.
Omschrijving
Aantal formatieplaatsen
Aantal medewerkers

Begroting 2016
(peildatum juli 2015)
135
150

Begroting 2017
(peildatum juli 2016)
139,9
142

Zoals in de vorige begroting aangegeven is de “oude” taakstelling op personeel gerealiseerd. Vanaf 2017 diende er
nog € 160.000 bezuinigd te worden op de formatie, dit komt overeen met ongeveer 2,5 fte. Ook die bezuiniging is
met het opstellen van de begroting 2017 volledig gerealiseerd en verwerkt in de cijfers van de formatie. De stijging
in formatie is volledig toe te schrijven aan de definitieve inrichting van het Servicepunt waarbinnen de nieuwe taken
voor WMO en Jeugdzorg worden uitgevoerd. Binnen programma 6 (voorheen programma 2) was hiervoor de
financiële dekking nog aanwezig.
Naast onze eigen kengetallen ontvangen we jaarlijks ook kengetallen van het A&O fonds gemeenten. Deze
organisatie brengt jaarlijks een personeelsmonitor uit op basis van werkelijke aantallen. In de onderstaande
gegevens zijn hiervan een aantal kengetallen opgenomen afgezet tegen de groep “gemeenten 20.000 – 50.000
inwoners” en de groep “alle gemeenten”, het gaat in dit geval om de aantallen over 2015.
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Aan bovenstaande kengetallen kunnen niet zonder meer conclusies worden verbonden. Ze geven vooral een beeld
van “hoe we het doen” ten opzichte van een referentiegroep. Wanneer er zogenaamde verwonderpunten optreden
kan besloten worden tot nader onderzoek.
Bijvoorbeeld bij het aantal medewerkers/formatieplaatsen per 1.000 inwoners is het ook van belang te kijken naar
de mate van uitbesteding. Op dit onderdeel is 3 jaar geleden een meer diepgaand onderzoek gedaan
(Berenschot). Hieruit bleek dat Loon op Zand relatief meer uitbesteed dan andere gemeenten van vergelijkbare
omvang. Wel bevestigt het ons beeld dat we echt aan de ondergrens zitten voor wat betreft de formatieomvang,
dat is in de dagelijkse praktijk ook merkbaar.
De trend van “vergrijzing” van het ambtelijk apparaat is ook in Loon op Zand zichtbaar. Het aantal vrouwen ligt in
onze gemeente wat hoger dan bij de referentiegroepen evenals de deeltijdfactor. Het effect van bezuinigingen op
de formatie is bij alle groepen zichtbaar in de vorm van een (per saldo) hogere uitstroom. Het ziekteverzuim is
hoger dan de referentiegroep maar werd ook sterk beïnvloed door het aandeel langdurig zieken. Voor het overige
geven de kengetallen ons geen aanleiding om op onderdelen nader onderzoek te doen dan wel het beleid aan te
passen.
De kosten voor Personeel en Organisatie splitsen we als volgt uit:
Onderdeel
Loonsom ambtelijke organisatie

Werkelijk 2015
€ 7 miljoen*

Begroot 2016
€ 8,7 miljoen

Begroot 2017
€ 9,1 miljoen

* de lagere werkelijk loonkosten voor personeel in dienst worden veroorzaakt door de vacatures gedurende dat jaar. Die middelen zijn
aangewend voor tijdelijke vervanging door extern personeel (€ 1,5 miljoen), deze vallen echter niet onder de loonsom (jaarlijks wordt dit in de
jaarrekening nader toegelicht).

In onze raming voor 2017 houden we rekening met een opslag van 1,5% voor zowel een nieuwe CAO als hogere
pensioenpremies in verband met de dekkingsgraad van het ABP. Daarnaast is hierin de definitieve formatieuitbreiding van het Servicepunt verwerkt, zoals vermeld bij de kengetallen, dekking daarvoor was aanwezig binnen
programma 6 (voorheen programma 2).
Knelpunten invulling vacatures
Binnen sommige organisatieonderdelen ervaren we momenteel knelpunten voor de structurele invulling van
bestaande vacatures. Oorzaak is dat voor een aantal functies de arbeidsmarkt op dit moment krap is, als gevolg
van beperkte instroom (studenten), hoge uitstroom (gepensioneerden) en een toenemende vraag. Dat wordt
versterkt doordat wij op die markt moeten concurreren met grotere gemeenten die in staat zijn een hoger salaris te
bieden.
Om toch onze activiteiten te kunnen uitvoeren zijn we hierdoor aangewezen op inhuur van externe expertise
waardoor de kosten toenemen. We beraden ons momenteel hoe we hierop het best kunnen inspelen, bijvoorbeeld
door die inhuur te combineren met het scholen van jongeren die nu op de arbeidsmarkt komen. Echter kost dit wel
tijd om die jongeren op het gewenste niveau te krijgen.
We vermoeden dat we die extra kosten niet, zoals voorheen, kunnen opvangen via het beschikbare inhuurbudget.
We houden hierop de vinger aan de pols en komen zo nodig in de loop van het nieuwe jaar met een aanvullend
voorstel.
Overige personele kosten
Onderdeel
Kosten overig (o.a. opleiding en ontwikkeling,
arbo, werving en selectie en overige secundaire
arbeidsvoorwaarden).

Werkelijk 2015
€ 220.000

Begroot 2016
€ 350.000

Begroot 2017
€ 350.000

Het bedrag voor 2016 en 2017 wijkt af van het bedrag 2016 in de primitieve begroting. Oorzaak is de verwerking
van het besluit om het budget voor scholing, training en vorming te verhogen. In 2015 is minder uitgegeven
vanwege de extra activiteiten in dat jaar zoals de verhuizing naar Het Klavier, daardoor is er een lager beroep
gedaan op de secundaire arbeidsvoorwaarden zoals scholing.
Verder geen bijzonderheden voor het aankomende begrotingsjaar.
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Informatisering en automatisering (I&A)
I&A is een onmisbaar element in onze bedrijfsvoering. Met de ambities van het rijksprogramma ‘Digitaal 2017’
wordt onze afhankelijkheid van ICT alleen maar groter. Dit programma zorgt er voor dat bedrijven en burgers
uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen.
Op het gebied van I&A werken wij met andere gemeenten samen in Equalit-verband. Voor de komende jaren staat
het verder vergroten van de synergie van deze samenwerking nadrukkelijk op de agenda. Vergroting van efficiency
en een beperkte toename van de kosten is alleen mogelijk via vergaande samenwerking tussen de deelnemers
door o.a. applicatieconvergentie en gezamenlijk functioneel-/applicatiebeheer. Dit betekent echter ook inleveren
van autonomie.
Middels gesprekken met de afdelingen, managers en uitvoerenden, kweken we niet alleen begrip voor het
inleveren van een stukje autonomie, maar nemen we ook “opdrachten” mee. Opdrachten om I&A beter in te zetten,
daar waar er behoefte aan is, waar de meerwaarde duidelijk is.
De tabel hieronder geeft inzicht in de huidige kosten voor ICT.
Onderdeel
Kosten ICT (samenwerking Equalit, licenties
software, kapitaal lasten diverse applicaties).

Werkelijk 2015
€ 1,81 miljoen

Begroot 2016
€ 1,6 miljoen

Begroot 2017
€ 1,65 miljoen

* de hogere kosten in 2015 hadden te maken met investeringen als gevolg van verhuizing naar Het Klavier en zijn gedekt uit de hiervoor
bestemde reserve

Conform afspraak wordt voor 2017 de inflatiecorrectie toegepast om de benodigde investeringen te kunnen blijven
doen (o.a. projecten). Hiervoor volgt dus geen afzonderlijke kredietaanvraag meer, schommelingen in die
investeringen worden vereffend met de reserve automatisering. Onderdeel van het budget is ook de nieuwe
telefooncentrale in Het Klavier en de nieuwe wijze van werken met smartphones en tablets.
We maken hierbij wel een voorbehoud voor aanvullende wettelijke eisen (bijvoorbeeld basisregistraties), voor
zover we deze in redelijkheid niet hebben kunnen voorzien. Mocht daartoe aanleiding zijn dan treden we met de
raad in overleg.
Overige kosten organisatie (facilitaire zaken)
Naast deze 3 grotere kostenposten is er een aantal andere activiteiten en middelen die ten dienste staan van de
organisatie. De uitsplitsing treft u hierna aan.
Onderdeel
Facilitaire zaken (kantinepersoneel, repro,
huishoudelijke zaken, postverzorging,
inventaris, tijdschriften en abonnementen,
algemene benodigdheden, contributies, e.d.)

Werkelijk 2015
€ 234.000

Begroot 2016
€ 252.000

Begroot 2017
€ 252.000

Voor 2017 voorzien we op dit moment geen bijzonderheden, behalve dan de verhuizing naar de
Brandweerkazerne.
Huisvesting
Vanaf oktober 2015 is de gemeentelijke organisatie voor het grootste deel gevestigd in Het Klavier. Totdat de oude
e
Brandweerkazerne is opgeleverd (planning 1 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.
Onderdeel
Huisvesting (energie, water, aankoop niet
duurzame goederen en diensten, specifieke
verbruiksgoederen, huren, verzekeringen, groot
onderhoud, schoonmaak, exploitatie,
afschrijving, e.d.)
Klavier + Brandweerkazerne
Gemeentewerf / Milieustraat

Programmabegroting Loon op Zand 2017-2020

Werkelijk 2015

Begroot 2016

€ 530.000
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In de begroting van 2017 zijn de lasten voor Het Klavier voor het eerst volledig opgenomen in de gemeentelijke
begroting. Het bedrag wat hier is genoemd betreft het aandeel van de gemeentelijke organisatie daarin en de
geraamde huurlasten van de oude Brandweerkazerne. Hier staat tegenover dat (ten behoeve van de dekking van
deze kosten) een aantal andere kostenplaatsen/budgetten zijn vervallen, het bedrag is onderdeel van het taakveld
overhead op programma 0. Op dat programma is ook de jaarlijkse onttrekking (€ 200.000 en jaarlijks aflopend met
e
€ 25.000) opgenomen zoals dat is voorgesteld bij de voortgangsrapportage BD in het 4 kwartaal van 2016.
De kosten voor Gemeentewerf/Milieustraat worden voor een deel doorbelast aan afvalstoffenheffing en voor het
overige aan het taakveld overhead. Voor de kapitaallasten staat (€ 239.000) hier een onttrekking aan de
bruteringsreserve tegenover (eveneens op programma 0).
Inkoop
Binnen de gemeente Loon op Zand wordt conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid gehandeld. Dit beleid is
gebaseerd op actuele wetgeving en de Gids Proportionaliteit. Al jaren werken we op het terrein van Inkoop samen
in de regio Hart van Brabant en waar mogelijk werken we samen met andere partners.
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, waarbij in veel
gevallen de samenwerking met Baanbrekers wordt gezocht;
Er wordt zoveel mogelijk gegund op de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) zodat naast de
prijs ook kwaliteit voldoende aandacht krijgt;
Er wordt aandacht besteed aan het voeren van contractmanagement, zodat de kwaliteit van inkoop
verbeterd.
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.
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Paragraaf 6. Verbonden partijen
Inleiding
Het begrip verbonden partij is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en wordt 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 zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.
De hoofdlijn voor deze begroting: Bij de toelichting op de programma’s wordt de toelichting gegeven bij de inbreng
van verbonden partijen voor de realisatie 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 kaderstellende 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. Terzake 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 2017
Bijdrage gemeente 2017
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.
In 2015 zijn de gemeenten gestart met de uitvoering van de gedecentraliseerde
jeugdzorg.
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, 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
€ 162.017(bron: kaderbegroting 2017)
€ 32.857 (bron: kaderbegroting 2017)
onbekend
€ 7.074.037
€ nihil
€ 3.039.000 (bron: begroting 2017) incl. regionale deel jeugdzorg. Overige
activiteiten Midpoint € 3,03 per inwoner.
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
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
Financieel belang

Belang gemeente 1-1
Belang gemeente 31-12
Omvang EV GR 1-1-2017
Omvang EV GR 31-12-‘17
Omvang VV GR 1-1-2017
Omvang VV GR 31-12-‘17
Omvang resultaat 2017
Bijdrage gemeente 2017
Beleidsvoornemens
Risico’s

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 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
€ 9,1 mln.
€ 9,1 mln.
€ 10,3 mln.
€ 10,8 mln.
€ nihil.
€ 0,661 mln.
Op dit moment geen specifieke voornemens.
Geen risico’s te melden.

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

Belang gemeente 1-1
Belang gemeente 31-12
Omvang EV GR 1-1-2017
Omvang EV GR 31-12-‘17
Omvang VV GR 1-1-2017
Omvang VV GR 31-12-‘17
Omvang resultaat 2017
Bijdrage gemeente 2017

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.
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 nemen een basistakenpakket af. Hiernaast is het
mogelijk extra taken in te kopen.
nihil
nihil
€ 676.000
€ 1.193.000
€ 4.100.000
€ 3.400.000
€ 23.000
€ 192.000

Beleidsvoornemens
Risico’s

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

Bestuurlijk belang
Financieel belang
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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.
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
€ 18,239 mln.
€ 16,725 mln.
€ 32,939 mln.
€ 47,304 mln.
€ nihil,.
€ 1,132 mln.

Financieel belang
Belang gemeente 1-1
Belang gemeente 31-12
Omvang EV GR 1-1-2017
Omvang EV GR 31-12-‘17
Omvang VV GR 1-1-2017
Omvang VV GR 31-12-‘17
Omvang resultaat 2017
Bijdrage gemeente 2017
Beleidsvoornemens
Risico’s

Er zijn geen risico’s te melden.

Gemeenschappelijke regeling: Baanbrekers
Vestigingsplaats
Doelstelling

Bestuurlijk belang

Financieel belang

Belang gemeente 1-1
Belang gemeente 31-12
Omvang EV GR 1-1-2017
Omvang EV GR 31-12-‘17
Omvang VV GR 1-1-2017
Omvang VV GR 31-12-‘17
Omvang resultaat 2017
Bijdrage gemeente 2017
Beleidsvoornemens
Risico’s

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.
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
€ 0.
€0
1,7 mln
1,9 mln
€ 2,135 mln. (tekort)
€ 3,7 mln uitkeringen en € 1,4 mln apparaatskosten
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

Bestuurlijk belang
Financieel belang
Belang gemeente 1-1
Belang gemeente 31-12
Omvang EV GR 1-1-2017
Omvang EV GR 31-12-‘17
Omvang VV GR 1-1-2017
Omvang VV GR 31-12-‘17
Omvang resultaat 2017
Aandeel gemeente 2017
Beleidsvoornemens
Risico’s

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.
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.
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
€ 95.000
€ 3,582 mld.(per 31-12-2015 volgens jaarverslag)
€ 4,163 mld (per 31-12-2015 volgens jaarverslag)
€ 149,9 mld.
€ 145,3 mld
onbekend
n.v.t.
n.v.t.
Geen risico’s te melden. Creditrating bijv. Standard & Poor’s: AA+ (heel goed.)

Brabant Water N.V.
Vestigingsplaats
Doelstelling

Maatschappelijk belang
Bestuurlijk belang
Financieel belang
Belang gemeente 1-1
Belang gemeente 31-12
Omvang EV GR 1-1-2017
Omvang EV GR 31-12-17
Omvang VV GR 1-1-2017
Omvang VV GR 31-12-‘17
Omvang resultaat 2017
Aandeel gemeente 2017
Beleidsvoornemens
Risico’s

‘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
3
zuivering van circa 200 miljoen m water. Via een hoofdleidingnet van bijna
17.000 kilometer komt het drinkwater bij ruim 1.070.000 klanten thuis.
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.
De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente als aandeelhouder in de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
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.
€ 102.000
€ 102.000
€ 483,8 mln. (bron: jaarverslag 2015)
€ 524,5 mln (bron:jaarverslag 2015)
€ 415,8 mln. (bron: jaarverslag 2015)
€ 397,3 mln (bron:jaarverslag 2015)
onbekend
n.v.t.
Er zijn vanuit de gemeente geen beleidsvoornemens geformuleerd.
Geen risico’s te melden.
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Exploitatie De Weft en De Wetering
Vestigingsplaats
Doelstelling

Kaatsheuvel
Waarborgen van tijdelijk beheer van De Werft en De Wetering.

Maatschappelijk belang
Bestuurlijk belang

Het toegankelijk houden van binnensportaccommodaties in de kernen
Kaatsheuvel en Loon op Zand.
De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente als aandeelhouder.

Financieel belang
Belang gemeente 1-1
Belang gemeente 31-12
Omvang EV GR 1-1-2017
Omvang EV GR 31-12-17
Omvang VV GR 1-1-2017
Omvang VV GR 31-12-‘17
Omvang resultaat 2017
Aandeel gemeente 2017
Beleidsvoornemens
Risico’s

Er is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd en er wordt geen dividend uitgekeerd
€ 131.001
€ 131.001
€ 131.001.
€ 131.001
€ 0
€ 0
onbekend
n.v.t.
Er zijn vanuit de gemeente geen beleidsvoornemens geformuleerd.
Geen risico’s te melden.
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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 deze programmabegroting. De paragraaf grondbeleid is
ten opzichte van de jaarrekening 2015 en het MPG 2015 in beperkte mate geactualiseerd.
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

actualisatie/
herziening
2017

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
en handhaving gemeentelijke eigendommen

Beleid met betrekking tot verkoop snippergroen en
handhaving gemeentelijke eigendommen.

2013

n.t.b.

Exploitatieverordening

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.

2005

n.v.t.

Op dit moment telt het grondbedrijf ca. 20 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). Daarnaast nemen ook de
woningbouwinitiatieven in aantal toe. De vraag naar (nieuwbouw)woningen in de gemeente Loon op Zand is echter
niet onverzadigbaar en daarnaast wordt vanuit de provincie ook geen onbeperkte ruimte geboden om nieuwe
woningen te bouwen. De nieuwe Woonvisie en een duidelijke prioritering van de projecten moet zorgen dat er
kwantitatief en kwalitatief aangesloten wordt op de vraag naar nieuwbouwwoningen.
Voor bedrijventerreinen is er sprake van een licht aantrekkende markt. De huidige voorraad aan bouwrijpe
bedrijfskavels is echter meer dan voldoende om de markt de komende jaren mee te kunnen bedienen.
Resultaten grondexploitatie
De grondexploitaties zijn begin 2016 in het kader van het MPG 2015 geactualiseerd. Wanneer daar aanleiding voor
is (nieuwe ontwikkelingen of grote wijziging in de verwachtingen) worden de grondexploitaties voor (grotere)
projecten tussentijds geactualiseerd. Vervolgens volgt een actualisatie van de resultaatverwachtingen voor alle
projecten en een doorkijk naar de komende jaren bij de totstandkoming van het MPG 2016. In tabel 2 worden de
resultaten uit het MPG 2015 samengevat.
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Tabel 2: Resultaten en verliesvoorzieningen bouwgronden in exploitatie MPG 2015 (bedragen x € 1.000,=)
nr.
project
boekwaarde verwacht
einde
verlies
1-1-2016
eindsaldo looptijd voorziening
1102 2e fase "De Els"
1.092
4752022
3611145 Moleneind fase 3 en 4
410
469
2020
1176 De Hooivork II
1.177
1562020
1291185 Westwaard (Sweensstraat-West)
2.788
880
2025
Bedrijvenpark Kaatsheuvel (Kets-West II 1e
1107 fase)
6.639
1.2002024
8431517 Herontwikkeling BS De Hil*
12.106
4811.332*De grondexploitatie Herontwikkeling De Hil wordt naar verwachting in de laatste raadsvergadering van 2016 ter
vaststelling aangeboden.
De nieuwe BBV-regels gaan in het MPG 2016 invloed hebben op de resultaten en de te treffen
verliesvoorzieningen. De nieuwe BBV-regels leiden tot een lager rentepercentage (ca. 3% i.p.v. 4%), waardoor
minder rentekosten aan de bouwgronden in exploitatie toegerekend kunnen worden. Daarnaast dient de
disconteringsvoet voor (verlieslatende) grondexploitaties verlaagd te worden (ca. 2% i.p.v. 4%). De
bovengenoemde (boekhoudkundige) aanpassingen van de BBV-richtlijnen leiden per saldo tot iets betere
resultaten en iets lagere verliesvoorzieningen vergeleken met de eindsaldi en verliesvoorzieningen tabel 2.
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.
Per 1 januari 2016 bedragen de getroffen verliesvoorzieningen over faciliterende projecten € 146.000,=.
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. In veel gevallen
betekent dit dat dit gebeurd bij het afsluiten van de betreffende grondexploitatie. Onder voorwaarden is het
toegestaan op een eerder moment winst te nemen. In 2016 en 2017 worden geen winstnemingen verwacht.
Risico’s en weerstandsvermogen
De gekwantificeerde risico’s voor bouwgronden in exploitatie zijn opgenomen in tabel 3.
Tabel 3: Risico’s bouwgronden in exploitatie MPG 2015 (bedragen x € 1.000,=)
nr.
Project
risico
bedrag
1102 2e fase "De Els"
346
1145 Moleneind fase 3 en 4
29
1176 De Hooivork II
366
1185 Westwaard (Sweensstraat West)
914
1107 Bedrijvenpark Kaatsheuvel (Kets-West II 1e fase)
408
1517 Herontwikkeling BS De Hil
0
2.064
In het MPG 2015 zijn tevens voor overige grondposities en faciliterende projecten risico’s gekwantificeerd. Per 1
januari 2016 bedragen gekwantificeerde risico’s op overige grondposities en faciliterende projecten € 152.000,=.
De totale risico-inschatting voor het grondbedrijf bedraagt € 2.216.000,=.
In de gemeente Loon op Zand wordt het benodigde en het beschikbare weerstandsvermogen op gemeenteniveau
bepaald. De risico-inschatting van het grondbedrijf is hier een onderdeel van. Het beschikbare
weerstandsvermogen van de gemeente is anderhalf keer groter dan het minimaal benodigde
weerstandsvermogen. De ratio van 1,5 is medio 2016 (ook voor de jaarrekening 2015) beoordeeld als ruim
voldoende (tabel 3).
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Tabel 4: Waardering ratio’s weerstandvermogen medio 2016
Ratio
Waardering
>2
uitstekend
1,5 - 2,0
ruim voldoende
1,0 - 1,5
voldoende
0,8 - 1,0
matig
0,6 - 0,8
onvoldoende
< 0,6
ruim onvoldoende
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Bijlage 1, Risicoprofiel
Volgnr. Onderwerp
Risico / oorzaak
Risico's binnen reguliere bedrijfsvoering (structureel)
1

Bedrag

RisicoI/S score %

Bedrag

1 2

150.000 S

2

0%

0

3 2

250.000 S

6

25%

62.500

3 2

470.000 S

6

50%

235.000

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 3

200.000 S

9

25%

50.000

7

Gebruik welzijnsgebouwen

50.000 S

2

0%

0

Bouwleges

3 2

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
subsidievoorwaarden
Tijdig inkomstenpost
bijstellen en binnen
financieel perspectief op
inspelen
Verzekeren danwel
opvangen binnen
weerstandsvermogen

1 2

8

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

1 2

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

11

Beheerplannen

3 2

200.000 S

6

25%

50.000

12

Deelname gemeenschappelijke
regelingen

3 2

100.000 S

6

25%

25.000

13

Personeel

5 2

100.000 S

10 100%

100.000

14

Tekorten op exploitatielasten eigen
gebouwen

3 2

50.000 S

6

25%

12.500

5 2

500.000 S

10

50%

250.000

Scherp t.a.v. verstrekkingen 3 2
en inspelen via perspectief.
Ontwikkelen van collectieve
voorzieningen.

150.000 S

6

25%

37.500

750.000 S

6

25%

187.500

75.000 S

6

25%

18.750

3

4
5

15

16

Schommelingen op de geld- en
kapitaalmarkt

K I

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.

2

Renterisico

Beheersmaatregel

Verzekeren danwel
opvangen binnen
weerstandsvermogen
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
AB kan besluiten nemen met
Feitelijk niet aanwezig
financiele consequnties waaraan de
gemeente vanwege de constructie
gehouden is
Lastig vervulbare vacatures waardoor Aantrekkelijke werkgever
externe inhuur noodzakelijk is
blijven
Geen sluitende exploitatie
Jaarlijks toezicht op
bedrijfsvoering betrokken
instelling

Open einderegeling (structureel)
Wet werk en bijstand
Groei aantal bijstandgerechtigden tot
de macornorm vallen onder eigen
risico
Wmo (oud)
Schommelingen in het
clientenbestand i.c.m. het
beschikbare macrobudget
(herverdelingen)

Sterk beleid op voorkomen
van instroom

17

WMO nieuw en Jeugdzorg

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

Goede indicatiestelling en
3 2
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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Volgnummer
Risico
Oorzaak
Risico's met een incidenteel karakter
19
Rechtspositionele consequenties
Binnen elke bedrijf komen van tijd tot
tijd situaties voor waarin (al dan niet
gedwongen) afscheid wordt genomen
van een medewerker. Voor de
wettelijke verplichtingen hiervan zijn
gemeenten eigen-risico-drager
(hiervoor is geen voorziening
beschikbaar)
20
Garanties op aangegane
Over het algemeen zogenaamde
geldleningen door derden
toegelaten instellingen die ook onder
de werkingsfeer van het WSW vallen
maar desalniettemin in de financiele
problemen kunnen komen
21
Voorschotten aan organisaties die Door faillissement kan gemeente voor
kerntaken voor de gemeente
dubbele kosten komen te staan
verrichten
22
Afvalinzameling en - verwerking
De gewesten binnen Noord-Brabant
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.
23
Ramp c.q. groot incident
Gemeente wordt door bijvoorbeeld
ministerie niet volledig
gecompenseerd voor de kosten die
gemaakt zijn
Projecten
24
Bruisend Dorpshart*
In deze paragraaf wordt het
risicoprofiel van het betreffende project
overgenomen

25

Overige projecten "grondbedrijf"**

26

Herinrichting infrastructuur kern
Loon op Zand

27

Leegstaande (school)gebouwen

28

Planschade

29

Bodemvervuiling

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.

Beheersmaatregel

K I

RisicoI/S score %

Bedrag

€

Is inmiddels reserve
"rechtspositionele
gevolgen" voor gevormd,
waarin over een periode van
4 jaar € 600.000 wordt
gestort

5 3

0 I

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

Risico is beperkt

1 2

230.000 I

5

0%

0

Feitelijk niet aanwezig

1 3

250.000 I

3

0%

0

Zijn binnen project
benoemd en worden
jaarlijks bijgesteld in de
voortgangsrapportage van
het project

5 3

450.000 I

15 100%

450.000

Zijn binnen project
benoemd

5 3

9.848.000 I

15

23%

2.216.000

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

5 2

250.000

10

75%

187.500

1.135.000 I

9

75%

851.250

Maximaal de mogelijkheden 3 3
voor hergebruik of
herbestemming benutten

15 100%

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
* Het betreft hier het risico dat resteert uit hoofde van de realisatie van het Bruisend Dorpshart, specifiek de geraamde ISV-subsidie.
Er is ten tijde van het opstellen van deze begroting nog geen definitieve beschikking ontvangen.
** Het betreft dat deel van de risico-inschatting uit het MPG waar daadwerkelijk een financiele oplossing voor gevonden moet worden. Wanneer
er bijvoorbeeld in het MPG sprake is van een verwachte winst op een exploitatie maar er is binnen onze financiele positie niet gerekend met
de winst kan het risico op een lagere winst voor dit profiel buiten beschouwing blijven. Overigens wordt bij de projecten van het grondbedrijf
ook bij geringe risico's rekening gehouden met (afgerond) 23% (projecten zijn over het algemeen nu eenmaal iets meer onzeker).
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Bijlage 2, Stellingen “Waar staat je gemeente”

Programma 0: Bestuur en ondersteuning
Gemeentebestuur
De gemeente doet wat ze zegt
De gemeente houdt voldoende toezicht op het naleven van regels
De gemeente stelt zich flexibel op als dit nodig is
De gemeente luistert naar de mening van haar burgers
De gemeente betrekt burgers voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen
Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren
(Heel) veel vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd
Dienstverlening
Ik vond het aanvragen of voorleggen gemakkelijk
De ontvangen en/of beschikbare informatie was juist en volledig
De tijd die de afhandeling in beslag nam was acceptabel
Ik werd voldoende op de hoogte gesteld of gehouden van het verloop van de afhandeling
Ik kreeg uiteindelijk wat ik wilde
Ik kan gemakkelijk aan de benodigde informatie komen
De gemeente gebruikt heldere taal
Hostmanship
De medewerker toonde zich verantwoordelijk om daadwerkelijk tot een oplossing te komen
De medewerker heeft zelf mijn vraag zo goed mogelijk beantwoord
De medewerker was voldoende deskundig
De medewerker kon zich goed inleven
De medewerker bood de ruimte om mee te denken
De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende
Programma 1: Veiligheid
Ik voel mij veilig in de buurt
Ik ervaar overlast door buurtbewoners
Programma 2: Verkeer en vervoer
Er is sprake van verkeersonveilige situaties
Voldoende aanbod voor openbaar vervoer
Straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar
Program 4: Onderwijs
Basisonderwijs is voldoende nabij voor (mijn) kinderen
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie
Voldoende aanbod van Speelvoorzieningen
Voldoende aanbod van Sportvoorzieningen
Winkels voor dagelijkse boodschappen zijn dichtbij
Ik voel me thuis in deze buurt
Ik zou niet zo snel weggaan uit deze buurt
Buurtbewoners gaan op een prettige manier met elkaar om
Buurtbewoners staan altijd voor elkaar klaar
Perken, plantsoenen en parken in mijn buurt zijn goed onderhouden
In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot
Mijn buurt is schoon
Er wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid en veiligheid van mijn buurt
De gemeente betrekt de buurt voldoende bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid
De gemeente doet beroep op buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan leefbaarheid en veiligheid
De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid voldoende
In mijn buurt is voldoende groen
In mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid
Program 6: Sociaal domein
Voldoende aanbod van (Gezondheids-) voorzieningen
Voldoende aanbod van Welzijnsvoorzieningen
Ik zou graag meer contacten willen
Ik voel mij soms eenzaam
Ik was in de afgelopen 12 maanden actief bij een vereniging
Ik deed in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk
Ik verleende in de afgelopen 12 maanden hulp aan buren
Ik had in de afgelopen 12 maanden aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie
Ik verleende in de afgelopen 12 maanden mantelzorg
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score
score
score
score
mee eens mee eens mee eens mee eens
2014
2015
2016
BODO
10%
18%
14%
17%
24%
22%
9%

19%
24%
20%
27%
32%
28%
18%

22%
27%
24%
30%
35%
32%
25%

30%
37%
29%
38%
39%
40%
33%

65%
66%
62%
57%
70%
64%
55%

72%
70%
71%
64%
73%
69%
56%

72%
73%
69%
62%
72%
77%
64%

75%
74%
73%
65%
72%
77%
61%

65%
67%
62%
56%
51%
28%

64%
72%
67%
61%
58%
36%

70%
72%
69%
63%
58%
46%

84%
5%

82%
7%

89%
5%

89%
7%

56%
56%
57%

53%
55%
57%

54%
54%
58%

55%
62%
33%

94%

92%

94%

94%

53%
54%
81%
87%
69%
74%
59%
38%
73%
49%
40%
29%
35%
31%
76%
54%

55%
60%
82%
91%
76%
80%
68%
41%
75%
60%
43%
37%
42%
40%
82%
55%

55%
63%
79%
94%
80%
80%
63%
42%
75%
58%
47%
33%
40%
37%
82%
55%

69%
81%
83%
91%
78%
82%
70%
57%
81%
71%
30%
30%
32%
30%
86%
58%

83%
54%
20%
13%
54%
39%
71%
36%
41%

79%
57%
20%
12%
61%
39%
63%
34%
40%

84%
57%
21%
14%
64%
51%
67%
40%
39%

83%
67%
18%
11%
60%
39%
66%
36%
41%
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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

