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Voorwoord 
 
Voor u ligt de programmabegroting 2018-2021, de vierde van deze raadsperiode. 
 
Deze programmabegroting is de laatste begroting in de rij die, in aanloop naar de verkiezingen van maart 2018, is 
gebaseerd op het raadsakkoord van 2014 “Koers naar een nieuw evenwicht 2014-2018”. 
 
De zeven ambities uit het raadsakkoord 
 

1. We zijn steeds actief in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners over 
belangrijke zaken in onze gemeente. 

2. Iedereen doet mee. 
3. Onze dorpskernen zijn schoon, heel en veilig. 
4. Door meer in te zetten op leisure maken we de plaatselijke economie sterker en onze 

leefomgeving aantrekkelijker. 
5. In onze dienstverlening zijn we een betrouwbare partner. 
6. Onze dorpskernen bruisen en zijn goed bereikbaar. 
7. Ons financieel beleid is gezond met een sluitende meerjarenbegroting. 

 
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 samen met de positieve ontwikkeling in de 
algemene uitkering ervoor gezorgd dat we over een financiële meerjarenbegroting beschikken die ruimte laat om 
de ambities van de gemeente Loon op Zand waar te kunnen maken. Ook onze vermogenspositie is ruim 
voldoende 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. Er dient rekening 
mee te worden gehouden, dat het hele bekostigingsstelsel van het gemeentefonds op de schop gaat in de 
volgende kabinetsperiode. Het hele systeem wordt tegen het licht gehouden. Eén van de gedachten is om de hele 
rijksbegroting als uitgangspunt te nemen voor de jaarlijkse groei van het gemeentefonds.  
 
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. 
 

 
Begrotingssaldo bestaand beleid  
 (x € 1.000) 

2017 2018 2019 2020 2021 

      
Primitieve begroting 2018 – 2021 -167 -43 514   749 1.108 
      

 
Hiermee is zichtbaar dat er, vooral in meerjarig perspectief, ruimte is om een extra aantal ambities uit het 
raadsakkoord waar te maken. 
 
In het hoofdstuk “Financieel meerjarig persperspectief” dragen we hiervoor een aantal suggesties aan. We gaan 
hierover graag met de raad in gesprek om gezamenlijk tot een definitieve keuze daarin te komen. 
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Leeswijzer 
 
De opzet van de programmabegroting 2018-2021 
We hebben de indeling van de programmabegroting aangepast. Het hoofdstuk “Financieel meerjarig perspectief” is 
vooraan in het boekwerk geplaatst. Daarmee heeft het onderdeel de vooraanstaande plaats gekregen die het ook 
verdiend. Juist in dit onderdeel komt de begrotingsruimte naar voren die beschikbaar is voor de realisatie van de 
politieke ambities van de gemeenteraad en het college. 
 
De indeling is als volgt: 

• Het financieel meerjarig perspectief 
• De programmabegroting 
• De paragrafen 
• De bijlagen 

 
Korte toelichting op de indeling. 
 
Financieel meerjarig perspectief 
Wij hebben onlangs in de kadernota een meerjarig financiële verkenning van onze begroting met de gemeenteraad 
gedeeld. Het bestaande beleid, de ontwikkelingen daarin, als vertrekpunt nemend samen met landelijke 
ontwikkelingen uitmondend in de algemene uitkering uit het gemeentefonds, geven wij een beeld van het financieel 
meerjarig perspectief van de gemeente. De mogelijkheden voor de realisatie van de politieke ambities van uw raad 
en van ons college worden daarmee in dat financieel perspectief geplaatst. 
 
Opzet van de programma’s 
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 presentatie van de programma’s in het boekwerk 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 2018, 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 echter tot uitdrukking binnen het nieuwe taakveld “Overhead”. 
 
Beleidsindicatoren 
Een onderdeel van de adviezen van de commissie Depla betreft een 39-tal, voor iedere gemeente vanaf 2017 
verplicht, voorgeschreven beleidsindicatoren. Deze worden aangevuld met de uitkomsten van de burgerpeiling van 
“Waarstaatjegemeente?”, inclusief een vergelijking met voorgaande jaren en een referentiegroep. Veel van de 
indicatoren zijn ook raadpleegbaar op “waar-staat-je-gemeente”. Bij de afzonderlijke programma’s gaan we hier 
nader op in. 
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Onderstaande figuur laat in één oogopslag zien hoe de inwoners in 2017 de gemeente waarderen op een aantal 
terreinen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen 
De begroting wordt afgesloten met een beschrijving van een aantal paragrafen die ondersteunend zijn aan 
verschillende programma’s. 
 
 
26 september 2017,  
 
 
het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,      de burgemeester, 
 
 
 
 
C.L. Derickx     W.C. Luijendijk  
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Financieel meerjarig perspectief 
 
In het financieel meerjarig perspectief geven we de ontwikkeling van ons financieel perspectief, in 4 stappen, weer: 

1. Financiële positie 
2. Primitieve begroting (bestaand beleid inclusief een deel van de mutaties uit de kadernota); 
3. Financieel perspectief 2018-2021 (primitieve begroting inclusief voorstellen voor beleidsintensiveringen, 

deze vormt de basis voor de beoordeling door de provincie); 
4. Overige toekomstige ontwikkelingen (van belang voor een beeld van toekomstig financieel perspectief). 

 

1. Financiële positie 
 
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de financiële positie van de gemeente Loon op Zand in meerjarig 
perspectief. Naast het inzicht dat we geven in de programmabegroting met de baten en lasten per programma en 
de recapitulatiestaat van alle programma’s wordt in dit hoofdstuk een nadere onderbouwing en inzicht gegeven, 
nodig voor de besluiten door de raad die structureel of incidenteel beslag gaan leggen op begrotingsruimte. 
 
Ons financieel perspectief, bestaand beleid, ziet er op dit moment als volgt uit: 

(Bedragen x € 1.000) 
Begrotingssaldo bestaand beleid   2017 2018 2019 2020 2021 
Primitieve begroting 2018 – 2021 -167 -43 514   749 1.108 

 
Bovenstaande saldi van de rekening van baten en lasten zijn conform de comptabiliteitsvoorschriften verwerkt in 
de lasten van programma 0. In de volgende paragraaf wordt getoond op welke wijze wordt gekomen van de 
bestaande vastgestelde meerjarenbegroting 2017 -met jaarschijf 2018- naar de bovenstaande begrotingssaldi. 
 
In onderstaand overzicht hebben wij de presentatie van het structureel begrotingssaldo opgenomen. De 
gemeenteraad heeft de wettelijke taak (gemeentewet artikel 189) een begroting vast te stellen die structureel en 
reëel in evenwicht is. Daarvoor is een inzichtelijke presentatie van het structureel begrotingssaldo noodzakelijk. 
 
Uit onderstaande tabel blijkt dat we een structureel positief begrotingssaldo hebben van € 117.475. Het incidentele 
tekort 2018, bestaande uit incidentele lasten, wordt gedekt uit de algemene reserve. 

 

Programma Programma omschrijving Lasten Baten Saldo
0 Bestuur en ondersteuning 13.600.465  -37.757.064 -24.156.599 
1 Veiligheid 1.805.666    -58.500       1.747.166    
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.788.946    -330.506      2.458.440    
3 Economie 613.436       -1.371.639   -758.203      
4 Onderwijs 1.392.600    -178.724      1.213.876    
5 Sport, cultuur en recreatie 2.864.054    -29.579       2.834.475    
6 Sociaal domein 19.633.570  -4.118.584   15.514.986  
7 Volksgezondhied en milieu 5.922.175    -5.254.280   667.895       
8 VHROSV 1.046.310    -685.821      360.489       

Totaal Structurele lasten en baten / begrotingssald o 49.667.222  -49.784.697 -117.475      
0 Bestuur en ondersteuning 92.812        -                 92.812        
1 Veiligheid -                 -                 
2 Verkeer, vervoer en waterstaat -                 -                 -                 
3 Economie 595             -                 595             
4 Onderwijs -                 -                 -                 
5 Sport, cultuur en recreatie -                 -                 -                 
6 Sociaal domein 4.000          -                 4.000          
7 Volksgezondhied en milieu -                 -                 -                 
8 VHROSV 40.000        -                 40.000        

Totaal Incidentele lasten en baten 137.407       -                 137.407       
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 49.804.629  -49.784.697 19.932        

0 Bestuur en ondersteuning 765.148       -665.080      100.068       
Totaal Structurele lasten en baten / begrotingssaldo 765.148       -665.080      100.068       

0 Bestuur en ondersteuning -                 -120.000      -120.000      
Totaal Incidentele lasten en baten -                 -120.000      -120.000      
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 7 65.148       -785.080      -19.932       
Saldo 50.569.777  -50.569.777 -                 
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2. 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. Deze ontwikkelingen zijn al binnen de 
programma’s verwerkt en vormen daardoor een onderdeel van de primitieve begroting.  
 
Voor een transparante ontwikkeling van het financieel perspectief kiezen we er 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 2018-2021 aan te geven. Onder de tabel lichten we de verschillende posten nader toe. 
 

 
 
Ontwikkelingen algemene uitkering 
De ramingen zijn gebaseerd op de meicirculaire 2017. Deze circulaire heet beleidsarm te zijn. Op 15 maart van dit 
jaar waren de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer en op dit moment is er nog geen nieuw kabinet. 
Ten opzichte van de septembercirculaire 2016 is het accres voor zowel 2016 als voor 2017 hoger. Dit is vooral een 
gevolg van de hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting en een compensatie voor de gestegen 
pensioenpremies van het ABP. De meerjarenraming vanaf 2018 is nog positiever ten opzichte van de 
septembercirculaire 2016. Op basis van de ervaringen met de circulaires moet opgemerkt worden dat dit geen 
“harde” ramingen zijn. Zo zal de raming voor bijvoorbeeld het jaar 2020 nog diverse malen worden bijgesteld.  
 
Onderdeel van de algemene uitkering is sinds 2015 het sociaal deelfonds. Hoewel vrij besteedbaar, geldt 
vooralsnog de (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, de nieuwe taken (programma 6). 
 
De uitsplitsing van de raming van de algemene uitkering laat zien dat de algemene inkomsten de komende jaren 
toenemen en dat de inkomsten voor de bekostiging van het sociaal domein met bijna € 0,4 miljoen dalen. Hiermee 
is in de budgetten van programma 6 rekening gehouden. 
 

 
 
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. 

  

Bijgesteld financieel perspectief (x € 1.000) 2018 20 19 2020 2021
Stand begroting 2017-2020 na besluitvorming 203 119 27 190

Recapitulatie mutaties:
1 Ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds -algemeen- 1.009     1.224     1.210     1.643     
1 Ontwikkelingen algemene uitkering sociaal deelfonds -357       -341       -265       -224       

Subtotaal 652        883        945        1.419     

2 Ontwikkelingen bestaand beleid (wettelijke en noodzakelijk-structureel-) -427       -257       -257       -257       
Subtotaal -427       -257       -257       -257       

2 Overige mutaties bij opstellen van de begroting -471       -231       34          -244       

Begrotingssaldo primitieve begroting 2018-2021 -43         514        749        1.108     

1 Ontwikkelingen algemene uitkering gemeentefonds (x  € 1.000) 2018 2019 2020 2021
Stand begroting 2017-2020 na besluitvorming 203 119 27 190
Mutaties:
Aanpassing algemene uitkering gemeentefonds -algemeen- 1.009     1.224     1.210     1.643     
Aanpassing algemene uitkering sociaal deelfonds -357       -341       -265       -224       

Subtotaal 652        883        945        1.419     

Prognose begrotingssaldo incl. ontwikkelingen algem ene uitkering 
gemeentefonds 855        1.002     972        1.609     
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In de kadernota zijn onder het kopje “bestaand beleid” (wettelijk en noodzakelijk) zowel structureel als incidenteel 
doorwerkende posten opgenomen. Naar aanleiding van de beraadslaging in de raad over de kadernota en 
eveneens over de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016 zijn een aantal aanpassingen in het overzicht 
van de kadernota aangebracht. Posten aangaande automatisering, de wethouders pensioenen, de 
privacybescherming en de 3 laatste jaren van de externe inhuur zijn verschoven naar de tabel posten voor politieke 
afweging. De zogenaamde ontschotting van de middelen in het sociaal domein zijn daarna in beleidsmatig opzicht 
als de belangrijkste posten overgebleven. Daarbij opgemerkt dat deze wel budgettair neutraal zijn. 
 

 
 

 
 
Deze posten zijn in het boekwerk van de programmabegroting verwerkt. Voor de overige mutaties wordt 
onderstaand een nadere toelichting gegeven. 
 
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: 
• Bijstelling van de raming personeelskosten. Na aanbieding van de kadernota zijn de cao-onderhandelingen 

met een akkoord afgesloten. Op onze begroting heeft dit een nadelig effect van € 208.000. 
• We hebben een nieuwe lening afgesloten ten behoeve van investeringen zoals de Tidal Flow, de Werft en 

rioleringsprojecten. De extra rentelasten hebben we niet meegenomen in de kadernota. Een nadelig effect 
op onze begroting van € 200.000 
De nieuwe lening heeft een rentepercentage van 1,3%. Dit is meegenomen in onze renteomslag, een 
verlaging naar 3% (was 4%). Op zich is de renteomslag budgettair neutraal. We hebben echter naar 
aanleiding van de lage rentestand ook de aan de reserves toe te rekenen rente, ten laste van de 
exploitatie, met 1% verlaagd. Dit levert een voordelig effect op van € 146.000. 

2 Wettelijke verplichtingen / noodzakelijk structure el (x € 1.000) 2018 2019 2020 2021
Begrotingssaldo incl. ontwikkelingen algemene uitke ring 
gemeentefonds 855        1.002     972        1.609     

Mutaties structureel
Prog. 0 Archief -15         -15         -15         -15         
Prog. 0 Budget werving, selectie en introductie -10         -10         -10         -10         
Prog. 0 Externe inhuur ter vervanging van ziekte en onverwachte pieken -180       -         -         -         
Prog. 0 Onderhoud gemeentewerf en milieustraat -10         -10         -10         -10         
Prog. 0 Onderhoud gemeentewerf en milieustraat -13         -13         -13         -13         
Prog. 2 Pieken verkeer -20         -20         -20         -20         
Prog. 2 Gladheidsbestrijding -27         -27         -27         -27         
Prog. 2 Verkeersveiligheids- en parkeermaatregelen -27         -27         -27         -27         
Prog. 2 Maatregelen Europalaan -25         -50         -50         -50         
Prog. 6 Baanbrekers -886       -868       -722       -893       
Prog. 6 Ontschot inzetten van middelen Sociaal Domein 986        968        822        993        
Prog. 6 Uitvoeringsbudget voorliggend veld -100       -100       -100       -100       
Prog. 7 Bijdrage GGD Hart voor Brabant -60         -60         -60         -60         
Prog. 8 Implementatie Omgevingswet -40         -25         -25         -25         

Subtotaal wettelijke verplichtingen / noodzakelijk  structureel -427       -257       -257       -257       

Overige mutaties bij opstellen van de begroting -471       -231       34          -244       
Subtotaal overige mutaties -471       -231       34         -244       

Begrotingssaldo primitieve begroting 2018-2021 -43         514        749        1.108     

Wettelijke verplichtingen / noodzakelijk incidentee l (x € 1.000) 2018 Dekking

Mutaties incidenteel:
Prog. 0 Beheerplannen Groen, Spelen, Wegen en Openbare Verlichting -24         Algemene reserve
Prog. 0 Beheersysteem Infra -35         Algemene reserve
Prog. 2 Kappen van gevaarlijke bomen -15         Algemene reserve
Prog. 2 Vervangen civiele kunstobjecten (2 bruggen) -32         Algemene reserve
Prog. 5 Huisvesting Bibliotheek Loon op Zand -37         Algemene reserve
Prog. 6 Inclusief beleid -4           Algemene reserve

Totaal wettelijke verplichtingen / noodzakelijk  incidenteel -147       



11 
 

• Bij de jaarrekening 2016 is de balansindeling van de diverse grondcomplexen gewijzigd. Uitsluitend de 
complexen met een exploitatie in eigen beheer zijn rentedragend gebleven. De beperking in toerekening 
mogelijkheden ten opzichte van 2017 en oudere jaren levert voor de gemeentelijke exploitatie een nadelig 
effect op van € 133.000. 

• Nieuwe raming van de kapitaallasten en doorberekeningen; 
• In de kadernota is uitgegaan van een prognose van het begrotingssaldo van € 228.000 positief (zie 

bladzijde 22 onderaan). Voor 2018 hebben we echter 3 mutaties doorgevoerd naar aanleiding van het 
overleg met de gemeenteraad. Deze 3 mutaties (met bedragen voor 2018: automatisering € 65.000; 
privacy -€ 80.000 en wethouderspensioenen + € 92.000) zijn verschoven naar de mutaties met politieke 
afweging. Daardoor ging de prognose van € 228.000 naar € 175.000. 

• loon- en prijsstijgingen (uitgaven) en inflatiecorrectie (belastinginkomsten en leges): waar relevant 1,0% 
(conform meicirculaire) dan wel een afwijkend percentage bij contractuele verplichtingen. Per saldo een 
klein nadelig effect van € 23.000. 

 
3. Financieel perspectief 2018-2021  
 
Zoals 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. 
 
Tevens hebben wij hiervoor al laten zien dat de begroting 2018 structureel sluitend is met een voordelig saldo van 
afgerond € 117.000. 
 
Ambities / intensiveringen / wensen met financiële onderbouwing  
 
In de kadernota 2018 hebben wij een aantal opties gepresenteerd, want het financieel meerjarig perspectief biedt 
de ruimte voor politieke keuzes. 
 

 

Politieke afweging structureel (x € 1.000) 2018 2019 2 020 2021
Begrotingssaldo primitieve begroting 2018-2021 -43         514        749        1.108     

Mutaties structureel:
Prog. 0 Bestuurlijke samenwerking -48         -48         -48         -48         
Prog. 0 Burgerpanel -25         -10         -10         -10         
Prog. 0 Werkcafé -20         -20         -20         -20         
Prog. 0 Representatie/attenties en Jubilea -15         -15         -15         -15         
Prog. 0 Wethouderspensioenen * 92          92          92          92          
Prog. 0 Automatisering -65         -132       -202       -275       
Prog. 0 Gegevensbescherming, Privacy en Informatiebeveiliging -80         -80         -80         -80         
Prog. 0 Externe inhuur ter vervanging van ziekte en onverwachte pieken -         -180       -180       -180       
Prog. 1 Geactualiseerd beleid integrale veiligheid -75         -75         -75         -75         
Prog. 2 Snel Fiets Route -         -66         -133       -197       
Prog. 5 Vermakelijkhedenretributie 296        296        296        296        
Prog. 7 Consultatiebureau Loon op Zand** -20         -20         -20         -20         
Prog. 7 Ontschot inzetten van middelen Sociaal Domein** 20          20          20          20          
Prog. 8 Herinrichting Lintenstructuur*** -         -140       -140       -140       
Prog. 8 Verlagen dotatie reserve Recreatie en Toerisme*** -         40          40          40          

Totaal mutaties politieke afweging structureel 60         -338       -475       -612       

Prognose begrotingssaldo 2018-2021 17         176        274        496        

* De eenmalige storting ten laste van het resultaat 2016 in de voorziening wethouderspensioenen is voorwaardelijk voor de vrijval.
** Het ontschot inzetten van middelen Sociaal Domein is voorwaardelijk voor Consultatiebureau Loon op Zand
*** Het verlagen van de dotatie aan de reserve Recreatie en Toerisme is voorwaardelijk voor Herinrichting Lintenstructuur.
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Investeringen met financieel structureel karakter 
Onderstaand hebben we een aantal onderwerpen (uit de tabel op de vorige pagina) waar de raad bij de 
behandeling van de kadernota 2018 om heeft verzocht een nadere toelichting opgenomen: 

• Bestuurlijke samenwerking 
Met het vaststellen van de strategische meerjarenagenda 2016-2020 is een stevige ambitie voor de regio 
Hart van Brabant geformuleerd. Om deze ambities waar te kunnen maken, is na consultatie van de 
betrokken gemeenteraden en besluitvorming van de besturen van Hart van Brabant en Midpoint Brabant 
een hogere bijdrage per inwoner opgenomen (van € 3,03 naar € 4,07 per inwoner). Dit geldt voor beide 
begrotingen. Voor Loon op Zand betekent dit een extra bijdrage van € 48.067. In het najaar van 2018 
wordt de inzet van deze middelen geëvalueerd.  
 

• Burgerpanel 
De gemeente stelt haar inwoners centraal en wil nog dichter bij de inwoner komen, want Samen Loont! 
Hiervoor willen we meer en vaker in contact staan met onze inwoners. We willen hen bevragen over hun 
wensen en behoeften. Zo kunnen wij ons (communicatie)beleid afstemmen op hun wensen. 
Om dichter bij onze inwoners te komen is een burgerpanel onmisbaar. In dit panel buigt een vaste groep 
inwoners zich over verschillende thema’s met als resultaat representatieve statistische informatie over 
behoeftes en wensen op verschillende onderwerpen en niveaus. Bovendien leveren deze burgerpeilingen 
directe input voor een valide toekomstvisie. Hiermee kan de gemeente haar bestuurlijke visie voor de lange 
termijn staven. 
 

• Werkcafé 
De meerkosten van de kantinefaciliteit voor het personeel nu de exploitatie is geprivatiseerd. Meerkosten € 
19.500. 
 

• Representatie 
Door de fiscale werkkostenregeling en door het betrekken van Het Klavier bedragen de meerkosten € 
15.000, vooral door gebruik van de reguliere horeca. 
 

• Wethouderspensioenen 
Indien bij de bestemming van het rekeningresultaat 2016 een bedrag eenmalig beschikbaar wordt gesteld 
om de voorziening op het eindniveau voor overdracht aan het ABP te brengen, kan de structurele bijdrage 
vervallen. Een voordeel van € 92.000. 
 

• Automatisering 
In 2012 is bij de begrotingsbehandeling besloten om voor de begrotingsjaren 2013 tot en met 2016 een 
indexatie toe te passen op het automatiseringsbudget van 2 + 2%.  
Met ingang van het begrotingsjaar 2017 is deze indexatie niet meer toegepast. We zien de kosten voor 
automatisering de laatste jaren echter fors toenemen waardoor het herinvoeren van deze indexatie 
noodzakelijk is. Deze kosten toename heeft een aantal oorzaken waar we hieronder kort op in gaan: 

• Aantal accounts 
• Prijsstijgingen software 
• Digitalisering 
• Inflatie 

 
Aantal accounts 
We zien de afgelopen jaren, sinds 2015, een stijging van het aantal medewerkers dat voor de gemeente 
Loon op Zand actief is. Deze stijging is toe te schrijven aan de decentralisatie van de participatiewet, 
Jeugdzorg en Wmo. In paragraaf 5 Bedrijfsvoering komt dit cijfermatig tot uiting. Verwacht wordt dat deze 
stijging van het aantal medewerkers de komende jaren aan zal houden als gevolg van de aantrekkende 
economie, omgevingswet, etc. Evenredig met de stijging van het actieve medewerkers zien we een stijging 
van het aantal accounts en de daaraan gekoppelde kosten. 
 
Prijsstijging software 
Het afgelopen jaar zijn we al diverse malen geconfronteerd met prijsstijgingen voor bestaande software. 
Deze prijsstijgingen zijn soms een verdubbeling van de tot op dat moment gehanteerde jaarlijkse kosten. 
Uiteraard sturen we zoveel als mogelijk op het voorkomen of beperken van deze prijsstijgingen.  
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Digitalisering 
De gemeente Loon op Zand heeft voorafgaand aan de intrek in Het Klavier gekozen voor digitaal werken. 
Daarnaast geven we invulling aan de landelijke digitale agenda 2020. Deze keuzes hebben tot gevolg dat 
er extra druk ontstaat op het automatiseringsbudget.  
 
Inflatie 
De kosten voor automatisering volgen de inflatiecijfers van het CPB. Voor de komende jaren wordt een 
stijging verwacht van rond 1,1%. 
 
Het budget automatisering wordt ingezet voor de structurele kosten. Deze kosten nemen sinds een aantal 
jaren fors en beperkt beïnvloedbaar toe, waardoor jaarlijks onttrokken moet worden uit de egalisatiereserve 
automatisering. Met de raad is de afspraak gemaakt dat overschotten op het automatiseringsbudget 
toegevoegd worden aan de egalisatiereserve automatisering. De egalisatiereserve automatisering incl. de 
eventuele toevoegingen, wordt gebruikt om de incidentele kosten (projecten) te dekken. Met de toename 
van de jaarlijkse kosten (accounts) komt de uitvoering van de gewenste, noodzakelijke en verplichte 
projecten onder druk te staan. 
 

• Privacy 
Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de gemeenten verplicht 
om een Functionaris Gegevensbeheer (FG) aan te stellen voor het inrichten, beheren en bewaken van de 
strengere privacyregels. Daarnaast moeten de gemeenten om een juiste invulling aan de Baseline 
Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) te kunnen geven een chief information security 
officer (CISO) aanstellen. Hiervoor is een uitbreiding van de personeelsformatie met 1fte benodigd. We 
onderzoeken de mogelijkheden om de “nieuwe” taken te combineren en/of in te vullen in samenwerking 
met andere regiogemeenten.  
 

• Externe inhuur 
Deze post is voor 2018 in de begroting verwerkt. Voorgesteld wordt om het budget structureel beschikbaar 
te stellen. Het middellange - en lange ziekteverzuim (8 t/m 365 dagen) bedragen gemiddeld 4,5%. Het 
budget ziektevervanging bedraagt op dit moment 2% van de loonsom (€ 186.000).  
 
De werkdruk en ongeplande werkzaamheden (pieken) nemen onder andere door het aantrekken van de 
economie en de behoefte om snel een flexibel in te spelen op de ontwikkelingen de laatste jaren toe. 
 
Zoals uit onderzoeken en vergelijkingen met andere gemeenten blijkt, is de personele sterkte ‘strak’ 
afgestemd op onze taken. ‘Verstoringen’ kunnen daardoor alleen binnen de vaste formatie worden 
opgevangen, wanneer er in taken wordt geschrapt of planningen worden bijgesteld. Indien dat niet 
wenselijk of niet mogelijk is, moet er (tijdelijk) aanvullende (externe) capaciteit aangetrokken worden.  
 
Een verhoging van het budget met € 180.000 is nodig om de noodzakelijke ziektevervanging en ‘pieken’ te 
kunnen opvangen en de stabiliteit van de slagvaardigheid van de organisatie te waarborgen. 
Slagvaardigheid vertalen wij in snel en kordaat handelen om de ‘verstoringen’ op te heffen dan wel 
minimaal te dempen. We houden hierbij rekening met het feit dat de kosten van externe inhuur een factor 2 
hoger zijn dan de kosten van de medewerkers in loondienst. 
 

• Integrale veiligheid 
In 2017 stelde de gemeenteraad een strategische visie vast voor integrale veiligheid. Voor uitvoering van 
deze meerjarenvisie is uitbreiding van de formatie ”veiligheid” met 1,0 fte noodzakelijk, om de sturing op 
veiligheid goed vorm te kunnen geven. In deze begroting wordt voorgesteld deze uitbreiding te realiseren 
om aan te sluiten op regionale en provinciale netwerken.  
 

• Snelfietsroute F261 
Met de gemeenten Tilburg en Waalwijk en de provincie Noord-Brabant wordt gewerkt aan de realisatie van 
de snelfietsroute. Deze komt in onze gemeente parallel aan de N261. Hierdoor kunnen we als gemeente: 

• Een sterke positie innemen in het regionaal fietsnetwerk. 
• Betere mobiliteit voor fietsers en hiermee de bereikbaarheid van onze kernen verbeteren. 
• Een impuls geven aan toerisme en recreatie met een snelle en aantrekkelijke fietsroute. 

Van de benodigde € 9 miljoen die deze snelfietsroute in onze gemeente kost, wordt door de provincie twee 
derde deel, € 6 miljoen, bij gedragen, onder voorwaarde dat de gemeente Loon op Zand de overige 
dekking organiseert.  

 
Op 22 juni is aan de raad de projectscoop en het investeringsvoorstel voor de realisatie van de 
snelfietsroute voorgelegd. Bij de behandeling van de kadernota zijn de investeringen afgewogen en op 5 
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oktober heeft uw raad een besluit genomen inzake het beschikbaar stellen van het benodigde krediet en 
de bijbehorende kapitaallasten, die vanaf 2019 oplopen naar € 197.300, beschikbaar gesteld.  
 
De provincie is positief gestemd over de propositie van onderhavige snelfietsroute F261. Dit is de eerste in 
een reeks. Andere gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden zullen met andere 
snelfietsverbindingen volgen. Een belangrijk onderdeel van de snelfietsroute is een tunnel onder de 
Europalaan waardoor het langzaam verkeer van de snelfietsroute en het verkeer op de Europalaan elkaar 
niet kruisen. Daarnaast is het verleggen van de Horst een onderdeel van de snelfietsroute. Hiermee ligt 
een directe relatie in de samenwerking met de Efteling voor de oostelijke uitbreiding in het kader van de 
Wereld van de Efteling 2030.  
 
Met de aanleg van de snelfietsroute ontstaat areaaluitbreiding en nemen de beheerkosten toe. Deze 
beheerkosten zijn opgenomen in de beheerparagraaf van de projectscope en worden na aanleg in de 
begroting verwerkt.  
 

• Vermakelijkhedenretributie 
Het college stelt voor de vermakelijkhedenretributie te actualiseren conform het profijtbeginsel. 
 

• Consultatiebureau Loon op Zand 
Ten behoeve van de continuïteit van een consultatiebureau in Loon op Zand is in 2015 en 2016 eenmalig 
een subsidie verstrekt voor huisvesting in de Doelen. Toekomstige huisvesting is o.a. afhankelijk van de 
plannen m.b.t. de doorontwikkeling van de Wetering. Huisvestingskosten blijven echter aan de orde. 
Daarom dient hiervoor de komende jaren budget gereserveerd te worden ter hoogte van € 20.000. 
 

• Herinrichting Lintenstructuur 
Realisatie lintenvisie winkelgebied Kaatsheuvel, vraagt om een investering van € 1,8 mln. Vanaf 2019 een 
exploitatielast van € 140.000. 
De lintenvisie wordt eind 2017 aangeboden aan de gemeenteraad. De lintenvisie gaat veel verder dan 
slechts het herinrichten van wegen. 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 reclame-uitingen); 

• 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). 

 
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 een grote 
investering vergt. Voor de herinrichting van het winkelgebied wordt voorgesteld om een bedrag in te zetten 
waarbij een hoog kwaliteitsniveau, vergelijkbaar met het Dorpshart, het uitgangspunt is. Dit vraagt om een 
investering van circa € 1,8 miljoen (kapitaallasten € 140.000). Op de onderstaande wijze wordt financiële 
ruimte gemaakt in de begroting 2018: 
 
De begrote jaarlijkse dotatie aan de reserve recreatie en toerisme wordt verlaagd met € 40.000. Hierdoor 
wordt indirect € 40.000 onttrokken uit de reserve recreatie en toerisme ten gunste van het project 
herinrichting winkelgebied Kaatsheuvel. De overige € 100.000 komt structureel ten laste van de begroting. 

 
Via een raadsinformatiebrief worden de stand van zaken, het financiële aspect en het proces met 
betrekking tot het winkelgebied Kaatsheuvel nader toegelicht.  
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Investeringen met financieel eenmalig karakter 
Naast investeringen/ uitgaven met een structureel karakter zijn er nog de volgende incidentele mutaties voor de 
politieke afweging opgenomen in de tabel hieronder. 
 

 
 

• Relatiegeschenken.  
De collectie is onderverdeeld in standaard- en exclusieve geschenken. De standaardcollectie is bedoeld 
voor gelegenheden zoals openingen en recepties. De exclusieve collectie is bedoeld voor de wat meer 
bijzondere gelegenheden waarbij een extra cadeau passend is of de gemeente zich extra wil presenteren. 
Specifiek voor deze collectie is behoefte aan uitbreiding. Voor 2018 ligt er daarom het plan om de 
“Duinencollectie” te ontwikkelen: een serie producten met een frisse en herkenbare uitstraling door een 
prachtige foto van de duinen en het wapen van de gemeente Loon op Zand. De producten zijn (waar 
mogelijk) duurzaam, kwalitatief hoogwaardig en worden lokaal ingekocht. 

• Waardevolle bomen.  
Vervanging zieke en gevaarlijke bomen die beeldbepalend zijn. 

• Monumentenbeleid.  
Aanzuiveren reserve monumenten voor behoud van gemeentelijke monumenten in eigendom van 
particuliere eigenaren. 
Voor onderhoud en restauratie van monumenten ligt in de politieke afweging de keuze voor om een bedrag 
van € 50.000 beschikbaar te stellen. 

• Duurzaamheid.  
In 2018 wordt een plan van aanpak opgesteld om samen met de stakeholders te komen tot verduurzaming 
van de gemeente. Hiervoor is 50.000 euro beschikbaar gesteld. Begin 2018 wordt in een 
Raadsinformatieavond gepeild hoe men tegen duurzaamheid aankijkt. Welke maatregelen zijn gewenst 
(denk aan turbines en zonneparken en welke locaties) en welke maatregelen niet. Peilen van de 
mogelijkheden, enthousiasme. Waaraan moeten wij geld besteden; snelle slagen (dan in beeld brengen 
hoe dit gehaald kan worden) of lange termijn. Welke denkrichtingen zijn er, etc. 
In de visie/plan van aanpak komt ook naar voren in hoeverre door het inzetten van 
stimuleringsmaatregelen de woningbezitter bewogen kan worden om de eigen woning te verduurzamen. 
Inzet voor 2018 is om een sneeuwbaleffect te bewerkstelligen. Let wel, het landelijke beleid 
“energieneutraal in 2050” heeft niet alleen betrekking op wonen. 

 

4. Overige ontwikkelingen met een mogelijk effect o p de financiële positie 
 
Vrijkomend maatschappelijk vastgoed 
Dit is een recente landelijke trend die zich ook in onze gemeente voordoet. Als gevolg van de economische crisis in 
combinatie met de demografische pontwikkelingen, is leegstand ontstaan in het vastgoed aanbod bedoeld voor 
brede scholen binnen de gemeente. 
 
In de nu aanbrekende economisch gunstige periode biedt dit kansen voor herontwikkeling van locaties waardoor 
financiële effecten van leegstand zo beperkt mogelijk zullen worden en wellicht financiële meevallers met zich mee 
zullen brengen. 
 
Exploitatie sociaal culturele centra en sportaccomm odaties 
Het is nog onzeker in welke mate de toekomstige exploitanten van sociaal culturele centra en sportaccommodaties 
binnen de gemeente 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. 
 

Politieke afweging incidenteel (x € 1.000) 2018 Dekki ng

Mutaties incidenteel:
Prog. 0 Uitbreiding collectie relatiegeschenken -7           Algemene reserve
Prog. 2 Vervangen waardevolle bomen -35         Algemene reserve
Prog. 5 Monumentenbeleid -50         Algemene reserve
Prog. 8 Duurzaamheid & Energie -50         Algemene reserve

Totaal mutaties politieke afweging incidenteel -142       
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Ambtelijke organisatie maatschappelijk vastgoed 
De gemeente heeft meerdere maatschappelijk vastgoedobjecten in bezit. Gelet op de omvang van onze vastgoed 
portefeuille is efficiënt beheer daarop noodzakelijk. Ook vanuit maatschappelijk perspectief gezien mag verwacht 
worden dat onze gemeente vastgoed professioneel beheert en rekening houdt met sociaal maatschappelijke, 
organisatorische, financieel economische en duurzaamheidsaspecten.  
 
Na onderzoek zijn de onderstaand geconstateerde punten aanleiding geweest om een aanbevelingsplan op te 
stellen en een voorstel te doen om de huidige werkwijze met betrekking tot vastgoed te wijzigen: 
• Versnippering van beleid 
• Vergroten inzicht naar eigenaarschap en financiële stromingen 
• Uniformering bij strategische keuzes  
• Kennis op het gebied van vastgoed borgen en bundelen. 

 
Inmiddels zijn de nodige organisatorisch aanpassingen en (vooralsnog) tijdelijke personele implementaties 
doorgevoerd. Bij het doorvoeren van de organisatiewijzigingen houden we rekening met het door uw raad op 24 
september 2015 vastgestelde “inventarisatie en aanbevelingsplan vastgoed”. In 2018 wordt de raad hier inhoudelijk 
verder over geïnformeerd, eventuele daaruit volgende bijstellingen van structurele personele budgetten voor de 
vastgoedorganisatie worden daarin meegenomen. 
 
Vanwege de grote veranderingen op het punt van vastgoed (aankoop De Werft en De Wetering, nieuwbouw De 
Werft en implementatie organisatie Het Klavier) is verdere (tijdelijke) uitbreiding van de vastgoedorganisatie nodig. 
De tijdelijke formatie op vastgoed wordt betaald vanuit tijdelijk vrijvallende kapitaallasten van ons vastgoed. Deze 
tijdelijke vrijval ontstaat doordat voor enkele vastgoedobjecten een projectstructuur is opgetuigd met een aparte 
exploitatie van waaruit tijdelijk (gedurende het project tot oplevering) de kapitaallasten worden gedekt. 
 
Wetering Plan Groep 
De Wetering Plan Groep (WPG) is betrokken bij de vraag  “hoe gaan we MFC De Wetering  voorbereiden op zijn 
toekomst?”  
Om daar duidelijkheid over te krijgen heeft in het najaar 2016 een proces plaatsgevonden genaamd ‘Dromenlab’. 
Als gevolg van “Dromenlab” heeft een groot aantal inwoners van Loon op Zand over de toekomst van de Wetering 
ideeën aangeleverd. De resultaten van het proces zijn door de Wetering Plan Groep (WPG) gepresenteerd aan 
onze gemeente. We hebben kennis genomen van de plannen en WPG is gevraagd om de ideeën verder uit te 
werken. Dat laatste is nu afgerond en nu zijn we zover dat keuzes gemaakt kunnen worden. WPG heeft een 4-tal 
alternatieven opgesteld. Alternatieven die alle vier zowel bouwkundige, organisatorische als financiële 
consequenties hebben.  Naast de keuze voor “het juiste alternatief” is het ook van belang dat draagvlak, 
enthousiasme en energie voor het beoogde alternatief wordt georganiseerd. We gaan met de WPG in overleg om 
tot een gedragen voorstel te komen. 
 
Herziening bestemmingsplan buitengebied vanwege de “Versnelling transitie veehouderij”  

De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 8 juli 2017 een besluit genomen over de versnelling van de 
transitie van de veehouderij. Dit besluit omvat een samenhangend pakket aan maatregelen om deze versnelling te 
realiseren: 

1. Ruimte voor mestbewerking. 
2. Regels om de omvang en spreiding van de veestapel te sturen en nieuwe leegstand te voorkomen 

(staldering).  
3. Ruimte voor excellerende veehouders.  
4. Regels om de ammoniakemissie uit stallen terug te dringen.  
5. Ruimte voor economische ontwikkeling.  
6. Stimulering via de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). 
7. Ondersteuning door flankerend beleid. 
8. Moratorium geitenhouderij. 

De provincie Noord-Brabant heeft vanwege de Versnelling transitie veehouderij diverse wijzigingen doorgevoerd in 
de Verordening Ruimte 2014 (VR2014). Hiervoor is de “Wijziging Verordening Ruimte 2014, actualisatie 2017” 
vastgesteld. Deze wijziging omvat ook rechtstreeks werkende regels (Hoofdstuk 5 van de VR2014). Dit betekent 
dat bij vergunningverlening niet alleen aan het ter plaatse geldende bestemmingsplan getoetst moet worden, maar 
ook aan de VR2014. In de VR2014 is in art. 42 (op grond van art. 4.1 lid 2 Wro) opgenomen dat de gemeenteraad 
op uiterlijk 15 juli 2020 een bestemmingsplan vast moet stellen waarin de VR-regels t.a.v. mestbewerking, 
staldering en geitenhouderijen zijn overgenomen. Het overnemen van de VR-regels is verplicht, maar ook van 
belang omdat het meer duidelijkheid biedt voor burgers, ondernemers en vergunningverleners. 
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Septembercirculaire Gemeentefonds 2017 
Op Prinsjesdag is de septembercirculaire 2017 gepubliceerd. De raming van de algemene uitkering in de begroting 
is gebaseerd op de meicirculaire 2017. 
De uitkomst van de septembercirculaire geeft voor nu geen aanleiding tot het bijstellen van het financieel 
perspectief. Het uitkeringsjaar 2018 is ten opzichte van de meicirculaire positief, in 2019 valt de groei weer wat 
lager uit en vanaf 2020 herstelt deze weer.  
Een volledige nieuwe raming volgt in 2018 bij de kadernota. Daarin worden de uitkomsten van de meicirculaire 
2018 betrokken en zal blijken of het beeld van de septembercirculaire wordt bevestigd. 
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Programma begroting 2018 - 2021  
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Programmabegroting recapitulatiestaat  
 
Totaaloverzicht lasten en baten van alle programma’ s 
 

 
 
 
Onderstaande saldi van de rekening van baten en lasten zijn conform de comptabiliteitsvoorschriften verwerkt in de 
lasten van programma 0. 
                       (Bedragen x € 1.000) 

Begrotingssaldo bestaand beleid  2017 2018 2019 2020 2021 
      
Primitieve begroting 2018 – 2021 -167 -43 514   749 1.108 
      

 
De ontwikkeling van het begrotingssaldo is positief. 
 
 
  

Lasten / Baten Programma Programma omschrijving Werkelijk 20 16 Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2020 Begroot 2021
Lasten 0 Bestuur en ondersteuning 9.366.018€      28.719.192€  13.693.277€  14.018.522€  14.217.489€  14.558.664€   

1 Veiligheid 1.580.158€      1.650.058€    1.805.666€    1.815.335€    1.813.611€    1.840.516€     
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3.712.233€      2.654.479€    2.788.946€    2.783.738€    2.797.093€    2.767.034€     
3 Economie 1.100.720€      818.523€       614.031€       612.771€       592.079€       589.868€        
4 Onderwijs 1.684.073€      1.536.790€    1.392.600€    1.385.152€    1.360.188€    1.340.509€     
5 Sport, cultuur en recreatie 3.260.789€      4.163.509€    2.864.054€    2.803.969€    2.787.810€    2.472.803€     
6 Sociaal domein 20.972.211€     20.745.157€  19.637.570€  19.445.621€  19.213.621€  19.211.621€   
7 Volksgezondhied en milieu 6.851.156€      5.887.976€    5.922.175€    5.834.033€    5.799.009€    5.811.744€     
8 VHROSV 6.804.276€      1.645.450€    1.086.310€    1.050.316€    975.930€       879.523€        

Totaal Lasten 55.331.635€     67.821.134€  49.804.629€  49.749.457€  49.556.830€  49.472.282€   
Baten 0 Bestuur en ondersteuning -37.609.710€    54.736.027-€  37.757.064-€  37.838.729-€  37.816.463-€  -37.832.706€  

1 Veiligheid -46.000€          58.500-€        58.500-€        58.500-€        58.500-€        -58.500€         
2 Verkeer, vervoer en waterstaat -303.158€        330.506-€       330.506-€       330.506-€       330.506-€       -330.506€       
3 Economie -1.568.080€     1.415.292-€    1.371.639-€    1.371.639-€    1.371.639-€    -1.371.639€    
4 Onderwijs -198.696€        196.624-€       178.724-€       178.724-€       178.724-€       -178.724€       
5 Sport, cultuur en recreatie -146.842€        558.876-€       29.579-€        29.579-€        29.579-€        -18.115€         
6 Sociaal domein -4.303.889€     4.167.568-€    4.118.584-€    4.118.584-€    4.118.584-€    -4.118.584€    
7 Volksgezondhied en milieu -5.579.427€     5.051.930-€    5.254.280-€    5.166.307-€    5.131.452-€    -5.144.356€    
8 VHROSV -4.742.721€     758.840-€       685.821-€       680.126-€       680.216-€       -680.216€       

Totaal Baten -54.498.523€    67.274.163-€  49.784.697-€  49.772.694-€  49.715.663-€  -49.733.346€  
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 833.112€         546.971€       19.932€        23.237-€        158.833-€       -261.064€       
Lasten 0 Bestuur en ondersteuning 2.612.786€      2.154.442€    765.148€       759.042€       757.470€       757.470€        
Totaal Lasten 2.612.786€      2.154.442€    765.148€       759.042€       757.470€       757.470€        
Baten 0 Bestuur en ondersteuning -3.445.899€     2.701.413-€    785.080-€       735.805-€       598.637-€       -496.406€       
Totaal Baten -3.445.899€     2.701.413-€    785.080-€       735.805-€       598.637-€       -496.406€       
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -833.112€        546.971-€       19.932-€        23.237€        158.833€       261.064€        

-€                    -€                 -€                 -€                 -€                 -€                  
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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 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wat willen we bereiken? 
 
Bestuur 
Bestuursstijl 
We staan dicht bij de inwoners en luisteren naar mensen. Samen met elkaar het open gesprek aangaan en doen is 
ons uitgangspunt. De gemeenteraad en het college willen vooral in een vroeg stadium het gesprek aangaan met 
inwoners en ondernemers om te ontdekken wat er leeft en speelt. Zo kunnen we zo goed mogelijk rekening 
houden met de wensen en behoeften van onze inwoners.  
De gemeenteraad en het college willen samen met onze inwoners aan de voorkant kunnen anticiperen en 
initiatieven meenemen in beleidsontwikkelingen.  
  
(Regionale) samenwerking 
De kracht van Loon op Zand zit in 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. 
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Tegelijkertijd is het waardevol om met andere gemeenten en organisaties samen te werken in beleids- en 
uitvoeringstaken, voor een sterke regio Hart van Brabant en een sterk Brabant. De gezamenlijke ambities binnen 
de Hart van Brabant zijn neergelegd in de Strategische Meerjarenagenda 2016-2020 van de regio. Op het gebied 
van leisure blijven we hierin een trekkende rol vervullen.  
  
Met deze combinatie van samenwerking binnen en buiten de gemeente kunnen we ook in de toekomst onze 
basistaken uitvoeren en maatschappelijke opgaven waarmaken. We blijven hierover in gesprek met de provincie 
Noord-Brabant. Daarnaast zetten we in het op het versterken van de rol van de gemeenteraad ten aanzien van 
samenwerkingsverbanden.  
 
Organisatie en personeel: 
De dynamiek in de samenleving is groot. Als lokale overheid werken wij aan meer ruimte voor de ‘civil society’, 
meer eigen regie van inwoners, verkleinen van afstand tussen overheid en samenleving en het beperkt houden 
van de uitgaven. Wij zijn niet (langer) de centrale actor die het op veel terreinen voor het zeggen heeft. 
Samenwerken met een diversiteit van partijen in welke vorm dan ook, is meer dan ooit noodzakelijk.  Het werken 
voor de gemeente Loon op Zand is door deze dynamiek sterk aan verandering onderhevig. We werken meer 
vraaggericht, moeten meer onderzoeken, meer faciliteren en zijn meer gericht op zelfsturing.  
 
De gemeente heeft verschillende rollen bij het uitvoeren van de diverse taken. Dit maakt dat we als gemeente een 
grote uitdaging hebben om ons medewerkersbestand ‘fit’ te houden om in deze veranderingen te kunnen werken 
en de verwachtingen waar te kunnen blijven maken. 
 
Burgerzaken 
Dienstverlening 
Burgerzaken staat oog in oog met ingrijpende veranderingen. Eén van de belangrijkste is de toenemende 
digitalisering van de dienstverlening. Het face tot face contact met klanten wordt minder, maar de complexiteit 
neemt toe. Dat vereist, meer dan tevoren, meer hostmanship en vakmanschap. We willen een betrouwbare partner 
zijn en blijven. De digitale contactmogelijkheden en dienstverlening breidt 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’. 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. Vanaf 2018 zijn geen 
aanvullende baten en lasten voorzien. Anders dan baten ten gevolgen van de verkoop Van Salm-Salmstraat 61-63. 
 
Overhead  
Vanaf 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 
Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Zij kunnen dit geld, met inachtneming 
van wet- en regelgeving, naar eigen inzicht uitgeven om taken te financieren die het Rijk heeft opgedragen of 
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beleid dat zij autonoom voeren. Gemeenten hoeven zich niet bij het Rijk te verantwoorden over de besteding van 
de algemene uitkering. De verantwoording wordt afgelegd aan de gemeenteraad. Gemeenten hebben geen enkele 
invloed op de hoogte van de algemene uitkering. 
Als gevolg van de rijks bezuinigingen tijdens de financiële en economische crisis is de algemene uitkering in de 
afgelopen jaren telkens gedaald tot en met het jaar 2017.  
 
Ontwikkeling ten opzichte van de vorige begroting 
De ramingen zijn gebaseerd op de mei circulaire 2017. Deze circulaire heet beleidsarm te zijn. Op 15 maart van dit 
jaar waren de verkiezingen en op dit moment is er nog geen nieuw kabinet.  
Ten opzichte van de septembercirculaire 2016 is het accres voor zowel 2016 als voor 2017 hoger. Dit is vooral een 
gevolg van de hogere loon- en prijsontwikkeling op de rijksbegroting en een compensatie voor de gestegen 
pensioenpremies van het ABP. De meerjarenraming vanaf 2018 is nog positiever ten opzichte van de 
septembercirculaire 2016, met een plus in 2018 oplopend tot een dikke plus in 2021. De raming van het 
gemeentefonds laat zien, dat de algemene inkomsten de komende jaren toenemen en dat de inkomsten voor de 
bekostiging van het sociaal domein de komende jaren met bijna € 0,4 miljoen dalen. Hiermee is in de budgetten 
van programma 6 Sociaal domein rekening gehouden.  
 
Op basis van de ervaringen met de circulaires moet opgemerkt worden dat dit geen “harde” ramingen zijn. Zo zal 
de raming voor bijvoorbeeld het jaar 2020 nog diverse malen worden bijgesteld 
 
Overige baten en lasten 
Het taakveld overige 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). 
Binnen dit taakveld worden onderscheiden: 

• Onder de baten de compensabele btw en overige goederen en diensten (een bedrag van € 25.000). 
• Onder de lasten zijn verantwoord de posten onvoorzien en het budget samenlevingsinitiatieven (elk een 

post van € 25.000). 

Vennootschapsbelasting  
Voor de vennootschapsbelasting hebben wij in de begroting geen bedrag geraamd voor het jaar 2018 en verder. 
Vanuit het jaar 2016, het eerste jaar waarover vennootschapsbelasting is verschuldigd, is bij de samenstelling van 
de jaarrekening rekening gehouden met een verrekenbaar verlies van ongeveer € 186.000. Via de “carry-forward” 
constructie kan dit, maximaal 9 jaar vooruit, met toekomstige verschuldigde bedragen worden verrekend. Hierbij 
wordt nog opgemerkt dat de fiscale jaarrekening nog door de belastingdienst zal worden gecontroleerd. 
 
Mutaties reserves 
Net als in 2017 worden de mutaties reserves (stortingen en onttrekkingen) verantwoord onder programma 0 
Bestuur en ondersteuning. In de financiële paragraaf wordt nog een specificatie van de mutaties gegeven opdat 
een verband kan worden gelegd met de diverse relevante taakvelden. 
 
Resultaat van de rekening van baten en lasten 
Op dit taakveld wordt in de begroting, net als in 2017, het verwachte begrotingssaldo verantwoord. Hiervoor is 
onder “Het financieel perspectief” een toelichting op het begrotingssaldo opgenomen. 
 
 

Wat gaan we ervoor doen? (inclusief programma-ontwikkelingen)  
 
Bestuur 
Bestuursstijl 
In 2016 en 2017 is met als titel ‘Samen Loont’ geïnvesteerd in de relatie tussen de gemeente en de samenleving. 
Na een evaluatie is door de kerngroep Samen Loont besloten om wat in dit traject geleerd is door te ontwikkelen 
naar een breder label Samen Loont.  De noemer Samen Loont gebruiken we voortaan bij alle interactie met 
bewoners en ondernemers uit onze gemeente. Om dit uit te dragen ontwikkelen we een communicatiestrategie. 
Daarnaast breiden we ons areaal aan participatie instrumenten die we in kunnen zetten (zoals de bestaande 
bijeenkomsten per kern/wijk) uit. Dit heeft gevolgen voor de rol van raadsleden, collegeleden, ambtenaren en 
inwoners in dit proces. Ze worden dan ook ondersteund bij het vorm geven aan deze veranderende rol.   Voor het 
faciliteren van Samen Loont is in 2018 en 2019 respectievelijk € 20.000 en € 10.000 beschikbaar.  In 2019 is 
daarnaast € 40.000 beschikbaar voor het organiseren van een integrale vorm van samenspraak, zoals een 
burgertop of een burgerbegroting.  
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Samenwerking 
In het kader van de provinciale aanpak Veerkrachtig Bestuur blijven we, aan de hand van de stappen die in 2017 
gezet zijn, ook in 2018 in gesprek met de provincie over onze bestuurlijke positie. Mede afhankelijk van de 
uitkomsten hiervan is het aan de gemeenteraad om in 2018 vervolgstappen te zetten.   
  
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 van Midpoint Brabant 
gecontinueerd.  
  
Samenwerking vindt plaats op diverse terreinen en in verschillende vormen. Die vormen houden we regelmatig 
tegen het licht. In 2018 werken we aan de hand van de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ‘Governance en 
effectiviteit samenwerking’ van eind 2015 aan het versterken van de positie van de gemeenteraad ten aanzien van 
de verbonden partijen.  
 
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 / bedrijven 
Ruimtelijke ordening Provincie en Hart van Brabant 
Milieu en afval  Hart van Brabant / Langstraat 
Recreatie en toerisme Hart van Brabant / Langstraat / ondernemers 
Economie Hart van Brabant / Langstraat 
Brandweerzorg, rampenbestrijding en 
crisisbeheersing 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

Zorg (in de breedte) GGD / Hart van Brabant / Langstraat / zorgaanbieders 
Verkeer en vervoer Provincie / Hart van Brabant / Langstraat 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen. 
 
Burgerzaken 
Ontwikkeling gemeentelijke dienstverlening 
Binnen de gemeentelijke dienstverlening is de ontwikkeling van een nieuwe identiteit in volle gang. Eén van de 
belangrijkste is de toenemende digitalisering: deze daagt overheden uit om hun dienstverlening anders in te richten 
en om de menselijke factor - die altijd nodig blijft - naar een hoger plan te tillen. Bij de vertaalslag van de 
systeemwereld naar de leefwereld van de burger, moet er een balans worden gevonden in het spanningsveld van 
optimale dienstverlening, kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding.  
 
Digitalisering burgerlijke stand 
In 2014 is de Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand in werking getreden. In fases is de elektronische 
dienstverlening voor diverse aangiften van de burgerlijke stand ingevoerd. Verdere uitrol van de E-dienstverlening 
van de burgerlijke stand is (net als modernisering BRP) vertraagd. We gaan ervan uit dat in 2018 de 
huwelijksaangiften en geboorten geheel digitaal mogelijk zijn. 
 
Digitaal aanvragen rijbewijzen (DAR) 
Begin 2018 wordt de pilot DAR in 17 gemeenten gestart. De pilot-DAR luidt een modernisering van het huidige 
rijbewijzenstelsel in door het digitaliseren van enkele stappen in het aanvraagproces. De rijbewijshouder vraagt zelf 
zijn of haar rijbewijs zelf (na digitale inlog) rechtstreeks aan bij de RDW, de producent van de rijbewijsdocumenten. 
Het uitreiken van rijbewijzen blijft een taak van de gemeente. In 2018 ligt in Loon op Zand het accent op de 
voorbereiding van de invoering van de DAR, voornamelijk in het aanpassen van diverse werkprocessen 
(verschuiven van aanvraag naar controle).  
 
Modernisering Basisregistratie Personen 
Het traject voor de modernisering van de Basisadministratie registratie Personen is helaas door de demissionaire 
Minister van Binnenlandse Zaken Koninkrijkrelaties stil gezet vanwege te hoge ontwikkelingskosten van dit project. 
Dat wil niet zeggen dat de gemeente stil gaat zitten. Samen met de VNG (King) gaan we na hoe op onderdelen de 
modernisering plaats gaat vinden. Op dit moment is niet in te schatten wat dit voor 2018 gaat betekenen.  
De projectgroep met de gemeente binnen Equalit is wel tijdelijk ontbonden.  
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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 al in aanbouw zijnde sporthal 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; 
• de Hoogt 20, brandweerkazerne (tijdelijk overgedragen aan de Veiligheidsregio); 
• Berndijksestraat 26; 
• van Salm-Salmstraat 61-63; 
• Vossenbergselaan 72 Westkant; 
• President Kennedyplein 2/ Schubertstraat 19a; 
• F. Bolplein 1, Pannenhoef buurthuis; 
• Middelstraat 32, Moeruiltje; 
• Eikendijk 29 WML onderkomen sportpark; 
• Liechtensteinstraat 4 Milieustraat. 
 
Deze gebouwen zijn op dit moment op verschillende manieren in gebruik en zijn onderdeel bij het maken van de 
overwegingen binnen het te ontwikkelen gemeentelijk vastgoedbeleid. 
 
Overhead / Treasury / Lokale  heffingen / Algemene uitkering uit het gemeentefond s / 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. 

 

Wat mag het kosten? 

 
 
Toelichting 
Bestuur 
Naast een lagere toerekening van kosten vallen de kosten voor voormalig bestuur € 50.000 lager uit omdat de 
verplichtingen hiervoor zijn afgenomen. Verder zijn in 2018 minder kosten voor het project Samen Loont, een 
voordeel van € 40.000. 
 
Resultaat van de rekening van baten en lasten 
Op dit taakveld komt het geraamde begrotingssaldo tot uitdrukking. De conclusie is dat er vanaf 2018 sprake is van 
een begrotingsoverschot waardoor er ruimte is voor intensiveringen. In het hoofdstuk financiële positie zijn 
suggesties voor intensiveringen aangedragen waarover wij graag met de gemeenteraad in gesprek gaan. 

Lasten / 
Baten Taakveld Taakveld omschrijving Werkelijk 2016 Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 B egroot 2020 Begroot 2021
Lasten 0.1 Bestuur 1.632.716€      1.119.438€    1.035.905€    1.065.905€    1.015.905€    1.015.905€     

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 1.488.319€      166.676-€       189.954-€       514.396€       749.071€       1.107.891€     
0.2 Burgerzaken 1.390.824€      810.379€       450.114€       450.066€       450.018€       449.970€        
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 42.084€           74.306€        -€                 -€                 -€                 -€                  
0.4 Overhead 2.890.633€      21.602.624€  11.788.717€  11.517.197€  11.513.361€  11.514.412€   
0.5 Treasury 391.585€         4.955.404€    260.083€       122.546€       140.722€       122.074€        
0.61 OZB woningen 153.352€         130.542€       46.530€        46.530€        46.530€        46.530€          
0.64 Belastingen Overig 190.411€         118.175€       251.882€       251.882€       251.882€       251.882€        
0.8 Overige baten en lasten 1.186.093€      75.000€        50.000€        50.000€        50.000€        50.000€          
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -€                    -€                 -€                 -€                 -€                 -€                  

Totaal Lasten 9.366.018€      28.719.192€  13.693.277€  14.018.522€  14.217.489€  14.558.664€   
Baten 0.1 Bestuur -€                    -€                 -€                 -€                 -€                 -€                  

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -€                    -€                 -€                 -€                 -€                 -€                  
0.2 Burgerzaken -476.332€        471.000-€       471.000-€       471.000-€       471.000-€       471.000-€        
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -42.084€          359-€             -€                 -€                 -€                 -€                  
0.4 Overhead -655.204€        13.986.649-€  1.455.439-€    1.455.439-€    1.455.439-€    1.455.439-€     
0.5 Treasury -1.357.734€     6.392.318-€    1.191.908-€    1.191.908-€    1.191.908-€    1.191.908-€     
0.61 OZB woningen -4.227.795€     3.237.798-€    3.287.798-€    3.287.798-€    3.287.798-€    3.287.798-€     
0.62 OZB niet-woningen -705.912€        1.775.902-€    1.800.902-€    1.800.902-€    1.800.902-€    1.800.902-€     
0.64 Belastingen Overig -253.335€        250.000-€       250.000-€       250.000-€       250.000-€       250.000-€        
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -29.072.158€    28.090.710-€  28.737.436-€  28.821.747-€  28.799.481-€  28.815.724-€   
0.8 Overige baten en lasten -819.156€        531.291-€       562.581-€       559.935-€       559.935-€       559.935-€        

Totaal Baten -37.609.710€    54.736.027-€  37.757.064-€  37.838.729-€  37.816.463-€  37.832.706-€   
Geraamde totaal saldo van baten en lasten -28.243.692€    26.016.835-€  24.063.787-€  23.820.207-€  23.598.974-€  23.274.042-€   
Lasten 0.10 Mutaties reserves 2.612.786€      2.154.442€    765.148€       759.042€       757.470€       757.470€        
Totaal Lasten 2.612.786€      2.154.442€    765.148€       759.042€       757.470€       757.470€        
Baten 0.10 Mutaties reserves -3.445.899€     2.701.413-€    785.080-€       735.805-€       598.637-€       496.406-€        
Totaal Baten -3.445.899€     2.701.413-€    785.080-€       735.805-€       598.637-€       496.406-€        
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -833.112€        546.971-€       19.932-€        23.237€        158.833€       261.064€        
Geraamde resultaat -29.076.804€    26.563.806-€  24.083.719-€  23.796.970-€  23.440.141-€  23.012.978-€   
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Burgerzaken 
De lagere lasten houden vooral verband met een verschuiving in kostentoerekening (naar overhead en programma 
6 vanwege het Servicepunt). Deze toerekening is vanaf 2018 beperkt tot de salariskosten van het directe 
personeel. De kosten van de organisatie en van management worden verantwoord op het taakveld “Overhead”. 
Een afname van de lasten op dit taakveld met € 360.000. 
 
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. 

 
De kostentoerekening van ondersteunend personeel hebben wij vanaf het jaar 2018 verder, in overeenstemming 
met de comptabiliteitsvoorschriften, beperkt. Na het overgangsjaar 2017 wordt nu het ondersteunend personeel 
ook niet meer via een opslag op de uren van het directe personeel doorbelast. Voorheen werden deze kosten 
opgenomen in de uurtarieven en verdeeld over de diverse taakvelden. Daardoor blijven ongeveer € 2,5 mln. aan 
niet aan andere taakvelden doorbelaste kosten op overhead staan. 
Daarnaast vindt de toerekening van direct personeel niet meer plaats via de overhead. Daardoor zijn zowel de 
baten als de lasten ten opzichte van 2017 gedaald met € 12,5 mln. 
 
Treasury 
Doordat de BBV voorschriften zijn veranderd met betrekking tot de activa, zijn zowel bij zowel bij de baten als bij de 
lasten de bedragen met ruim € 4,5 miljoen afgenomen. Daarnaast is de omslagrente verlaagd van 4 procent naar 3 
procent wat minder inkomsten/ dekking genereert op taakveld Treasury. Dit nadeel wordt geheel gecompenseerd 
doordat de andere programma’s nu minder kapitaalslasten krijgen doorbelast. 
 
Lokale heffingen 
Onder dit taakveld worden de lasten en baten verantwoord van de: 

• Onroerende zaakbelasting (OZB); 
• Hondenbelasting; 
• Reclamebelasting. 

 
De tarieven voor de OZB zijn ten opzichte 2017 licht gedaald. In paragraaf 1 lokale heffingen is een tabel met 
vergelijkende cijfers opgenomen. De inwoners van Loon op Zand worden hiermee gecompenseerd voor de 
verwachte waardestijging van de economische waarde van woningen. De waardestijging en de neerwaartse 
tariefsaanpassing wordt verwacht dat de opbrengsten met € 75.000 stijgen. 
 
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). 
De voorgenomen overheveling per 2018 van de integratie uitkering sociaal domein naar de algemene uitkering is 
uitgesteld. Deze kan volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken op zijn vroegst in 2019 plaats vinden. Het Rijk 
sleutelt eerst nog aan de verbetering van de verdeelmodellen voor de jeugdzorg en beschermd wonen en een 
precieze indexering van de budgetten. De besluitvorming daarover is aan een nieuw kabinet, zodat overheveling 
naar verwachting niet eerder dan met ingang van 2019 kan plaatsvinden.  

 
 
 
 
 
 

 2018 2019 2020 2021 
Algemeen deel 18.534.855 18.819.300 18.956.284 19.002.161 
Sociaal deelfonds 10.202.581 10.002.447 9.843.197 9.813.563 

     
Totaal algemene uitkering 28.737.436 28.821.747 28.799.481 28.815.724 
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De uitsplitsing van de raming (tabel hiervoor) laat zien dat de algemene inkomsten de komende jaren toenemen en 
de inkomsten voor de bekostiging van het sociaal domein de komende jaren met bijna € 0,4 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. 

 
 
 

 
 
 
 

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, ook al omdat we 
vanuit 2016 € 186.000 verrekenbare verliezen hebben staan. 
 
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 voorgeschreven taakveld hiervoor binnen dit programma. In 
de onderstaande tabel is hiervan een nadere uitsplitsing opgenomen. 
 

 
In 2020 zijn geen verkiezingen gepland. 
 
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. 
 
 

  

Mutaties reserves Reden 2018 2019 2020 2021
Lasten (dotatie aan reserve)
Egalisatie Reserve Onderhoud Gebouwen storting groot onderhoud 8.292 8.292 8.292 8.292
Reserve Onderwijs algemeen bijdrage in toekomstige nieuwbouw 211.990 205.884 204.312 204.312
Egalisatie reserve Verkiezingen Storting reserve verkiezingen 35.000 35.000 35.000 35.000
Reserve recreatie Deel (boven € 750.000) toeristenbelasting 180.000 180.000 180.000 180.000
Algemene reserve Rentetoevoeging, bespaarde rente 230.000 230.000 230.000 230.000
Reserve infratsructuur Rentetoevoeging, bespaarde rente 8.404 8.404 8.404 8.404
Reserve gebouwen Rentetoevoeging, bespaarde rente 422 422 422 422
Reserve brutering Rentetoevoeging, bespaarde rente 91.040 91.040 91.040 91.040

Totaal stortingen in reserves 765.148 759.042 757.470 757.470

Baten (onttrekking aan reserve)
Reserve recreatie economisch programma trainee 55.000
Algemene Reserve Samen Loont, burgbegroting/ -top 20.000 50.000

Instandhoudingsubsidie Het Witte Kasteel 45.000 40.000 30.000
Egalisatie reserve Verkiezingen Bijdrage reserve in lasten verkiezingen 35.000 35.000 35.000
Reserve Brutering Dekking kapitaallasten investeringen 553.071 528.071 498.826 461.406
Reserve Winstuitkering HNG Compensatie aflopende winstuitkering 77.009 82.734 69.811

Totaal onttrekk ingen aan reserves 785.080 735.805 598.637 496.406

Algemene lasten  2018 2019 2020 2021 

     
Algemene post onvoorzien 25.000 25.000 25.000 25.000 
Budget samenlevingsinitiatieven 25.000 25.000 25.000 25.000 

     
Totaal 50.000 50.000 50.000 50.000 
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Beleidsindicatoren 
 
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 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. Daarnaast hebben we de vergelijking verfijnd door vergelijkingen met een 
meer vergelijkbare groep van gemeenten. 
Het blijft echter lastig om 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. 

 
Indicator LoZ Nederland  
Formatie (fte per 1.000 inwoners) 5,0 8,1 
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) 6,4 9,2 
Apparaatskosten (€ per inwoner) 545 728 
Externe inhuur (% van de totale loonsom)  2,0% 8,8%* 
Externe inhuur (de totale kosten inhuur externen) 186.000 2.083.333* 
Overhead (% van totale lasten) 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 voeren we jaarlijks de eigen burgerpeiling van “waar-staat-je-
gemeente” uit. De uitkomsten daarvan worden met ingang van 2017 eveneens onder dit kopje opgenomen. 
 
Waardering door inwoners (Burgerpeiling “Waarstaatj egemeente?”) 
 
Algemeen 
In bijlage 2 is een totaaloverzicht met stellingen en de score’s daarop over 2014, 2015, 2016, 2017 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. 
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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. 
 
Gemeentebestuur 

 
 
Dienstverlening 

 
  

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

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
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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

BODO

2017

2016

2015

2014
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Hostmanship 

 
* Voor de referentiegroep (BODO) zijn geen gegevens beschikbaar. 
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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

BODO

2017

2016

2015

2014
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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 zelfstandige 
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 (vooral 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.  
 
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 
tekort schiet, 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. 
 
 

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. 
 
In het district Hart van Brabant hebben we een gezamenlijke crisisorganisatie opgezet. We hebben vorm gegeven 
aan een gezamenlijk team bevolkingszorg, waarmee de burger bij crisissituaties optimaal geholpen wordt. Het 
komende jaar zal in het teken staan van training en oefening van de medewerkers uit deze organisatie  
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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. 
 
 

Wat mag het kosten? 
 

 
 
Toelichting 
De kosten op openbare orde en veiligheid zijn toegenomen doordat we een andere doorbelastingsystematiek 
hebben gehanteerd. Dit moet volgens de nieuwe voorschriften van de BBV. Daarnaast zijn de kosten van 
crisisbeheersing en brandweer gestegen. Dit heeft ook betrekking op andere doorbelastingsystematiek en doordat 
de kosten van de veiligheidsregio iets gestegen zijn. 
 
 

Beleidsindicatoren 
 
Veel van de indicatoren zijn ook raadpleegbaar op de website van “Waarstaatjegemeente”. 
 

Indicator LoZ Nederland  
Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) 219,7 137,4 
Harde kern jongeren (aantal per 10.000 jongeren) 0,6 1,3 
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) 1,3 2,3 
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) 5,5 5,3 
Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners) 2,0 3,3 
Vernielingen/beschadigingen openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners) 5,2 5,6 

 
 

Waardering door inwoners (Burgerpeiling “Waarstaatj egemeente?”) 
 

 
  

Lasten / Baten Taakveld Taakveld omschrijving Werkelij k 2016 Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2 020 Begroot 2021
Lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.247.411€      1.238.366€    1.287.769€    1.297.438€    1.295.714€    1.322.619€    

1.2 Openbare orde en veiligheid 332.747€         411.692€      517.897€      517.897€      517.897€      517.897€      
Totaal Lasten 1.580.158€      1.650.058€    1.805.666€    1.815.335€    1.813.611€    1.840.516€    
Baten 1.2 Openbare orde en veiligheid -46.000€          58.500-€        58.500-€        58.500-€        58.500-€        58.500-€        
Totaal Baten -46.000€          58.500-€        58.500-€        58.500-€        58.500-€        58.500-€        
Geraamde resultaat 1.534.158€      1.591.558€    1.747.166€    1.756.835€    1.755.111€    1.782.016€    

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ik voel mij veilig in de buurt

Ik ervaar overlast door buurtbewoners
BODO

2017

2016
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2014
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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.  
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.  
 

                        
       
 

    
   

 
   

 
Algemeen 
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 een beeld te schetsen van de integrale benadering is in dit programma het integraal beheer 
opgenomen. 

 
Wat willen we bereiken? 
 
Verkeer en vervoer 
Mobiliteit 
In 2017 is de Verkeersvisie Loon op Zand 2025 vastgesteld. Hierin is vastgelegd waar de we komende jaren naar 
toe werken. Dat is vastgelegd in vier doelen: Mobiliteit voor iedereen, Verkeersveiligheid, Bereikbaarheid en 
Leefbaarheid. In 2018 gaan we uitvoering geven aan de verkeersvisie.  
 
Verkeersveiligheid 
Met het verbeteren van de verkeersveiligheid is onze gemeente op de goede weg. Er zijn geen zogenoemde Black 
Spots. Het streven is om minimaal op het huidige niveau in te zetten en alle verkeersdeelnemers bewust deel te 
laten nemen in het verkeer. 
 
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. 
 
Openbaar vervoer 
Voor het openbaar vervoer binnen onze gemeente is de provincie verantwoordelijk. In overleg met provincie en 
vervoerder, sturen we aan op verbeteringen van de bestaande openbaar vervoervoorzieningen. We hebben hierbij 
ook aandacht voor de (OV-) bereikbaarheid van de Leisure voorzieningen. 
 
Beheer openbare ruimte 
Het raadsakkoord is leidend voor het beheer van de openbare ruimte. Een schone, hele, 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. 
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Samen Loont (Burgerparticipatie)  
Dit initiatief draagt bij aan draagvlak en tevredenheid bij burgers. Daarbij is de samenhang van alle participatie bij 
zowel sociaal-maatschappelijk als ruimtelijk ontwikkelingen een belangrijk aandachtspunt. Participatie is veelal een 
“vliegwiel” voor verbinding tussen burgers, ambtelijke organisatie, bestuur en de raad. 
 
Integraal- en burgergericht 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. We blijven ons richten op de hogere tevredenheid van onze burgers. In “Waarstaatjegemeente?” 
(WSJG) is de waardering voor het onderhoud een aandachtspunt.  
 
 

Wat gaan we ervoor doen? (inclusief programma-ontwikkelingen)  
 
Verkeer en vervoer 
Mobiliteit / Verkeersvisie 
In het eerste kwartaal van 2018 wordt het uitvoeringsplan van de Verkeersvisie aan de raad aangeboden. In dit 
actieplan staat wanneer we welke projecten de komende jaren gaan uitvoeren en welke middelen daarmee 
gemoeid zijn. Een aantal projecten zijn op dit moment in voorbereiding met als doel in 2018 te starten met de 
uitvoering:  

• Wisselstroken Europalaan 
• Voetpad en fietsstraat in de Kloosterstraat (tussen de komgrens en Baden Powellweg) 
• Schoolzone Hei-akker (integraal met rioleringswerkzaamheden in de Hei-akker) 
• Fietsstroken aanbrengen op de Zijstraat en Kegelaar 
• Verplaatsen fietsoversteek Bevrijdingsweg (wordt uitgevoerd door gemeente Waalwijk) 
• Verkeersaanpassing Leo XIII straat 
• Snelfietsroute F261 

 
Europalaan 
Voor een betere verkeersdoorstroming op de Europalaan realiseren we dynamische wisselstroken naar de toegang 
van de Efteling. In september 2017 zijn tijdelijke maatregelen in het veld getest, waarop de permanente 
maatregelen gebaseerd worden. In de ochtend drie rijstroken naar de Efteling, in de avond als de mensen naar 
huis willen drie rijstroken richting de N261. Daarmee is ook geborgd dat de bewoners van Kaatsheuvel op ieder 
moment van de dag hun woonplaats ongehinderd in of uit kunnen. Het totale budget bedraagt € 3.000.000 dat bij 
besluit op 5 oktober jongstleden door uw raad is gevoteerd. 
 
Snelfietsroute F261 
Met de gemeenten Tilburg en Waalwijk en de provincie Noord-Brabant wordt gewerkt aan de realisatie van de 
snelfietsroute. Deze komt in onze gemeente parallel aan de N261. Hierdoor kunnen we als gemeente: 
• Een sterke positie innemen in het regionaal fietsnetwerk. 
• Betere mobiliteit voor fietsers en hiermee de bereikbaarheid van onze kernen verbeteren. 
• Een impuls geven aan toerisme en recreatie met een snelle en aantrekkelijke fietsroute. 
Van de benodigde € 9 miljoen die deze snelfietsroute in onze gemeente kost, wordt door de provincie twee derde 
deel, € 6 miljoen, bij gedragen, onder voorwaarde dat de gemeente Loon op Zand de overige dekking organiseert.  
 
Op 22 juni is aan de raad de projectscoop en het investeringsvoorstel voor de realisatie van de snelfietsroute 
voorgelegd. De provincie is positief gestemd over de propositie van onderhavige snelfietsroute F261. Dit is de 
eerste in een reeks. Andere gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden zullen met andere 
snelfietsverbindingen volgen. Een belangrijk onderdeel van de snelfietsroute is een tunnel onder de Europalaan 
waardoor het langzaam verkeer van de snelfietsroute en het verkeer op de Europalaan elkaar niet kruisen. 
Daarnaast is het verleggen van de Horst een onderdeel van de snelfietsroute. Hiermee ligt een directe relatie in de 
samenwerking met de Efteling voor de oostelijke uitbreiding in het kader van de Wereld van de Efteling 2030.  
Met de aanleg van de snelfietsroute ontstaat areaaluitbreiding en nemen de beheerkosten toe. Deze beheerkosten 
zijn opgenomen in de beheerparagraaf van de projectscope en worden na aanleg in de begroting verwerkt.  
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Verkeersveiligheid 
De veiligheid is een belangrijk thema in de verkeersvisie en krijgt bij alle projecten de nodige aandacht. Met het 
verbeteren van de verkeersveiligheid worden we geholpen door vrijwilligers van VVN. Met het Regionaal 
Verkeersveiligheidsplan worden steeds diverse projecten opgepakt. Als onderdeel van deze aanpak nemen we ook 
relatief kleine verkeersveiligheids- en parkeermaatregelen. Dit zijn vaak maatregelen naar aanleiding van klachten 
en/of meldingen. Bewustwording door inzet van voorlichting geven aan de verkeersdeelnemers over gedrag en het 
effect is een goed instrument om in te zetten. Deze aanpak heeft ondertussen een structureel karakter gekregen 
terwijl deze middelen ieder jaar gevoteerd moeten worden. Om het huidige gewenste niveau te borgen is hiervoor 
structureel € 27.000 gevraagd. 
 
Door de aantrekkende economie zien we een toename van ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven. Daarnaast 
zijn er politieke ambities en trajecten als ‘Samen Loont’. Onze taak is om inkomende initiatieven te toetsen aan de 
verkeerswetgeving en onze beleidskaders. Vooral op het gebied van ‘verkeer’ is geconstateerd die we niet meer 
kunnen opvangen met de huidige capaciteit. Voor het behouden van de bereikbaarheid van onze kernen, bedrijven 
en toeristische voorzieningen, vanuit de regio, streven we naar meer mobiliteit per fiets of meer verplaatsingen met 
de fiets. Om dit te stimuleren is de kwaliteit van fietspaden van groot belang. In 2018 starten we met het in beeld 
brengen hoe het kwaliteitsniveau van de fietspaden om daarna de discussie te voeren welke kwaliteit gewenst is in 
onze gemeente. Om adequaat aan de vragen en onze taak voor verkeersveiligheid te kunnen blijven voldoen is 
hiervoor structureel € 20.000 gevraagd voor extra capaciteit. 
 
Parkeren 
Bij initiatieven komende uit de omgeving vragen we bewoners draagvlak aan te tonen, te participeren en 
zelfredzaam te zijn.  
De parkeerdruk in het centrum van Kaatsheuvel is op een aantal momenten in de week hoog. Dit concentreert zich 
nabij de winkels en het Anton Pieckplein. Uit het parkeeronderzoek van oktober 2016 blijkt dat bij sporthal de Werft 
nog parkeerruimte beschikbaar is. Inmiddels zijn we bezig met het maken van de lintenvisie en de bouw van de 
Werft. In 2018 wordt op basis van de lintenvisie duidelijk hoeveel parkeerplaatsen wenselijk zijn aan de oostzijde 
(omgeving Gasthuisstraat, nabij Marktstraat/Peperstraat) van het centrum. Daarnaast zorgen we er voor dat de 
parkeerterreinen in en rond het centrum makkelijker vindbaar worden door de bewegwijzering aan te passen. 
Daarmee bereiken we dat het in de winkelstraten aangenamer toeven wordt: meer ruimte voor fietsers en 
voetgangers en minder gemotoriseerd verkeer. 
 
Openbaar vervoer 
De provincie Noord-Brabant en Arriva gaan de routes van de diverse buurtbussen in onze regio tegen het licht 
houden. Dit kan in de dienstregeling van 2019 gevolgen hebben voor de buurtbuslijn 205. Deze rijdt nu van 
Dongen naar Oisterwijk, via Kaatsheuvel en Loon op Zand. In 2018 wordt deze businesscase door de provincie en 
Arriva opgestart. Wij zetten in op het verbeteren of minimaal behouden van de huidige dienstverlening.  
 
De provincie en Arriva hebben de wijzigingen in de dienstregeling die vanaf 10 december 2017 geldt 
bekendgemaakt. 
Met de dienstregeling 2018 halteren alle bussen bij de Efteling. Lijn 136 rijdt niet meer over de Van Heeswijkstraat 
en Horst. Het gebruik van de halte bij de Efteling neemt door de wijzigingen toe. Wellicht ook het aantal fietsen dat 
daarom daar geparkeerd wordt. Samen met Arriva monitoren we in 2018 het fietsparkeren bij bushalte Efteling. Als 
het parkeren van fietsen aldaar flink toeneemt, bekijken we samen met Arriva, provincie en Efteling naar de 
mogelijkheden om het parkeren van fietsen te faciliteren.  
 
Om de ochtendspits van Kaatsheuvel/Loon op Zand naar Den Bosch en naar Tilburg te ontlasten worden in 2018 
extra buslijnen ingezet. Lijn 600 verbindt Kaatsheuvel, Sprang Capelle en de halte Waalwijk, Noorder Allee met ’s-
Hertogenbosch. Lijn 602 verbindt Waalwijk, Sprang Capelle, Kaatsheuvel en Loon op Zand rechtstreeks met de 
onderwijslocaties in Stappegoor. Ook sluit deze lijn aan op de eerste lestijden van de onderwijsinstellingen rondom 
Ringbaan West. Hiermee ontstaat meer ruimte in de ritten van lijn 300 en 301. 
 
Beheer openbare ruimte 
Pilot Burgergericht Beheer 
In 2017 zijn we gestart met de pilot burgergericht beheer, die doorloopt in 2018. Tijdens de pilot onderzoeken we 
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 het onderhoud van de openbare ruimte en stelt zich daarbij de 
burgertevredenheid ten doel. In 2017 is vooral ingezet op de implementatie van het onderhoud en de afstemming 
met de samenwerkende partners. Daarnaast zijn plannen gemaakt voor de communicatie met de burger over hun 
waardering. In 2018 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.  
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Binnen de pilot heeft WML Facilitair opdracht gekregen om een groot deel van het groenonderhoud uit te voeren. 
Dit biedt werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De hoofdaannemer van de pilot heeft 
de regie over dit werk om de integraliteit te borgen.  
Onze serviceteams van de buitendienst werken nauw samen met de partners van de pilot. 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 is planmatig onderhoud, dat de buitendienst voorheen verrichte, 
uitbesteed aan de markt. 
 
De eigen organisatie richt zich meer op het contact met de burgers, de advisering en de beleidsontwikkeling. 
 
Begin 2018 evalueren we de ervaringen uit de pilot. Hiermee kunnen we afspraken bijsturen en de koers bepalen 
voor een latere aanbesteding. 
 
Samen Loont 
Onze inwoners en ondernemers krijgen ook in 2018 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 serviceteams van de buitendienst. Het traject Samen Loont biedt kansen om de verbinding en 
samenwerking met burgers een extra impuls te geven. 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.  
 
De ervaringen met participatie bij het beheer en projecten zijn waardevol om die verbinding verder te ontwikkelen. 
 
IJOR 2018 
Voor inzicht in het beheer en de planning van integrale projecten, wordt voor 2018 een integraal jaarprogramma 
openbare ruimte (IJOR) en een meerjarenuitvoeringsplan (MUP)opgesteld. 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. 
 
Beheerplannen 
Onze ‘kapitaalgoederen’ (wegen, groen, openbare verlichting en civiele kunstwerken) worden in stand gehouden 
op het kwaliteitsniveaus zoals is vastgesteld. Daarbij voldoen ze aan de gestelde functies en schoon, heel en veilig 
zijn.  
Voor het beheer van kapitaalgoederen is het hebben van beheerplannen belangrijk. Ook vanuit de provincie is dit 
een verplichting. De vigerende beheerplannen voor wegen, groen, spelen en openbare verlichting lopen eind 2017 
af. In 2018 worden nieuwe beheerplannen opgesteld waarvoor incidenteel € 24.000 nodig is. De basis voor de 
beheerplannen is het integraal beleid voor de openbare ruimte (IBOR) waarin de kaders en onderhoudsniveaus 
voor het beheer zijn vastgelegd. Nieuwe ontwikkelingen in het beheer worden in de beheerplannen meegenomen. 
 
Beheersysteem Infra 
Bij de afdeling Infra worden voor het beheer van de verschillende arealen (groen, riool en onderhoud wegen) 
verschillende beheersystemen gebruikt die inmiddels zijn verouderd gekeken naar de ICT ontwikkelingen en de 
verplichte basisregistratie BGT (geo-informatiesysteem). Het is noodzakelijk om een nieuw 
beheerinformatiesysteem aan te schaffen. Voor het gebruik en operationeel houden van het nieuwe 
beheersysteem is opleiding en hosting gewenst. De kosten voor aanschaf en implementatie kunnen niet worden 
opgevangen in de bestaande budgetten. Voor de invoering van een nieuw systeem is eenmalig een bedrag van 
€ 35.000 nodig. 
 
Wegen  
De basis voor het wegbeheer is het beheerplan wegen, en de onderhoudsniveaus die door de raad met het IBOR 
zijn vastgesteld. In 2018 wordt het beheerplan vernieuwd. Hierin wordt de onderhoudsbehoefte voor de 
middellange termijn bepaald met een doorkijk naar de toekomst. Uit het vigerende beheerplan wordt ervaren dat de 
onderhoudsbehoefte en daarmee de beheerkosten de komende jaren toenemen. Dit komt omdat meer wegen 
vanwege hun leeftijd groot onderhoud nodig hebben. In het huidige beheerplan ontbreekt het vervangingsbudget 
van de huidige arealen. Bij het opstellen van het nieuwe beheerplan brengen we inzichtelijk wat dit financieel 
betekent.  
 
Het dagelijks onderhoud aan de verhardingen is vanaf 1 januari 2017 onderdeel van de pilot burgergericht beheer. 
Groot onderhoud is onderdeel van integrale projecten en staat vermeld in het Integraal jaarprogramma openbare 
ruimte (IJOR).  
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Civiele kunstwerken 
Onderhoud van civiele kunstwerken is nog geen onderdeel van de beheerplannen en beschikbare budgetten. Een 
beheerplan kunstwerken wordt in 2018 opgesteld. Uit een schouw blijkt dat de bruggen in de Vaandrigstraat en 
Amerikastraat op korte termijn moeten worden vervangen om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen. In 2018 
worden de bruggen opgeknapt hiervoor is een budget nodig van € 32.000 (incidenteel).  
 
Gemeentewerf/milieustraat 
Onderzoek naar de onderhoudsbehoefte van de gemeentewerf en de milieustraat (niet het gebouw), laat zien dat 
de kosten voor groot- en klein onderhoud structureel op € 9.500 zijn geraamd. Daarnaast moeten we rekening 
houden met vervangingen die gemiddeld jaarlijks op € 13.300 zijn geraamd. De gemeentewerf en de milieustraat 
zijn in 2005 nieuw opgeleverd. Na 12 jaar gebruik komen steeds meer gebreken voor die (groot)onderhoud vragen 
om aan de veiligheidseisen te kunnen voldoen (bv vloeistofdichte vloeren, veiligheidsvoorzieningen, gecertificeerde 
opslagvoorzieningen). Op enkele punten voldoen we al niet meer aan de veiligheidseisen en moeten maatregelen 
worden genomen. De kosten voor deze maatregelen zijn € 23.000. Bij de gemiddelden houden we er rekening mee 
dat de kosten zich als pieken en dalen manifesteren. Gezien het kleine areaal van de gemeentewerf is een 
egalisatie in de jaarlijkse kosten nauwelijks mogelijk. Het instellen van een egalisatiereserve is hierin een 
oplossing. 
 
Gladheidsbestrijding  
De gladheidsbestrijding op fietspaden en bij maatschappelijke voorzieningen doet de buitendienst (betere kwaliteit 
en service voor burgers). De gladheidsbestrijding op hoofdwegen wordt in 2018 uitgevoerd door een lokale 
aannemer.  
De kosten voor gladheidsbestrijding zijn sterk weersafhankelijk. Door verlenging van het gladheidsseizoen en de 
werkwijze om aan te sluiten op de regio is structureel € 27.000 extra nodig. De werkelijk gemaakte kosten worden 
gemeld in de tussentijdse rapportage en verwerkt in de jaarrekening. 
 
Kabels en leidingen 
De tendens waarin de inkomsten uit leges voor vergunningen voor werkzaamheden aan kabels en leidingen stijgt, 
zet zich voort. Dit mede door de aanschaf van een gedigitaliseerd systeem voor de instemmingsverlening. De 
scherpere regels en beter toezicht dragen hieraan bij. Met de legesopbrengsten bekostigen we de integrale 
afstemming met andere werkzaamheden, de vergunning afhandeling en het toezicht op de uitvoering. Het streven 
is in 2018 een kwaliteitsverbetering ter realiseren die kostenneutraal is. 
 
Openbare verlichting 
De omvorming naar energiezuinige verlichting zoals LED wordt in 2018 voortgezet. De doorgaande 
verkeersverbindingen in de gemeente krijgen als eerst de aandacht. Daarnaast wordt aangesloten bij projecten om 
werk met werk te maken.  
Het beheer van de lichtmasten is in de zomer van 2015 ondergebracht bij de gemeente Dongen. Dongen heeft via 
de Dienstverleningsovereenkomst Openbare verlichting het beheer tot de zomer van 2018 onder haar hoede. In 
2018 wordt een eindevaluatie gehouden van de ambtelijke samenwerking en de prestaties van de aannemer om te 
beoordelen of de samenwerking wordt voortgezet. 
 
Areaaluitbreiding. 
Elk jaar nemen we de nieuw aangelegde trottoirs, parkeervakken en rijbanen in beheer, vanwege areaaluitbreiding. 
In 2018 hebben we areaaluitbreiding in: Driestapelenhof, Westwaard, Parkhorst (ook wel bekend als Horst 4), De 
Hil, Molenwijck Zuid (gefaseerd) en Nieuwevaert. Het benodigd onderhoudsbudget zijn verwerkt in de begroting.  
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Wat mag het kosten?  
 

 
 
Toelichting 
De toelichting bevat alleen verschillen op de zogenaamde directe lasten en baten. Verschuivingen in interne 
doorbelastingen blijven buiten beschouwing.  
 
De hogere kosten worden veroorzaakt door een budgetverhoging voor onderhoud wegen met open en gesloten 
verharding. Zie ook kadernota 2018 met extra budgetten voor gladheidsbestrijding en onderhoud civiele 
kunstwerken. 
 

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 LoZ Nederland  
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (%) 7,0 % 8,0 % 
Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (%) 8,0 % 9,0 % 

 
 

Waardering door inwoners (Burgerpeiling “Waarstaatj egemeente?”) 
 

 

 
 

Lasten / Baten Taakveld Taakveld omschrijving Werkelij k 2016 Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2 020 Begroot 2021
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer 3.708.932€      2.653.729€    2.788.196€    2.782.988€    2.796.343€    2.766.284€    

2.5 Openbaar vervoer 3.301€             750€             750€             750€             750€             750€             
Totaal Lasten 3.712.233€      2.654.479€    2.788.946€    2.783.738€    2.797.093€    2.767.034€    
Baten 2.1 Verkeer en vervoer -303.158€        330.506-€      330.506-€      330.506-€      330.506-€      330.506-€      
Totaal Baten -303.158€        330.506-€      330.506-€      330.506-€      330.506-€      330.506-€      
Geraamde resultaat 3.409.075€      2.323.973€    2.458.440€    2.453.232€    2.466.587€    2.436.528€    

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Er is sprake van verkeersonveilige situaties

Voldoende aanbod voor openbaar vervoer

Straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed
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Programma 3: Economie 
 

Onderwerp van het programma 

De lokale economie is één van de belangrijkste pijlers van de gemeente. De wereldeconomie groeit gestaag. 
Het vertrouwen van de consument neemt meer toe. De groei heeft een positieve invloed op het 
werkgeversvertrouwen in branches die hun producten en diensten over de hele wereld verkopen. Dit kent zijn 
weerslag op een toenemende werkgelegenheid.  
 
We streven naar een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers. Behoud en versterking van de 
werkgelegenheid binnen de gemeente staat voorop. Ontwikkeling en uitbouw van de leisure sector 
(vrijetijdseconomie) en de benodigde infrastructuur (vervoersmogelijkheden) zijn daarbij speerpunt. 
 
 

 
 

 

 
Wat willen we bereiken? 
 
Economische ontwikkeling 
“Versterken vestigingsklimaat” 
We willen het vestigingsklimaat voor ondernemers verder 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 
leisure. 
 
De Raad wil de ontwikkeling van leisure bedrijven 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. 
 
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 en/of binnen de regio. 
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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. Hierbij ligt vooral 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. 
 
We streven 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. We 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 Economisch Programma 2016-2020 (verder te noemen EP) zijn de ambities en opgaven voor de lokale 
economie in beeld gebracht en vertaald naar projecten en activiteiten. Ontwikkelingen gericht op de leisuresector 
zijn integraal onderdeel van het economisch programma. Samen met de Stichting Ondernemend Loon op Zand 
(SOL) en de Lokaal Toeristische Adviesraad (LTA) werken we aan de projecten uit het economisch programma.  
 
Er is een werkgroepje van ondernemers gevormd. Zij dragen actief bij aan de uitwerking van het EP. De eerste 
resultaten daarvan zijn al zichtbaar met concrete initiatieven. Daar waar we verbindingen zien werken we samen 
met onze partners binnen en buiten de gemeentegrenzen.  
 
Samenwerking regio Hart van Brabant 
Met de partners in de regio Hart van Brabant werken we aan de ambitie om uit te groeien tot dé leisure regio voor 
noordwest Europa. We richten ons op meer bezoekers, meer bestedingen, meer bedden en meer banen. Uiteraard 
besteden we hierbij ook aandacht aan de aantrekkelijkheid van het landschap (natuur en water). Er is een integraal 
leisure programma dat de voormalige programma’s van Midpoint Leisure Boulevard, regio Hart van Brabant en 
Vitaal Leisure Landschap samenbrengt. Vanuit Loon op Zand leveren we hieraan een actieve bijdrage.  
 
Samenwerking Langstraat 
Binnen de Langstraat werken we aan de uitvoering van het Sociaal Economisch Programma. De voor onze 
gemeente relevante projecten hebben een plek gekregen in het economisch programma. Hierbij ligt de nadruk op 
de samenwerking op het gebied van leisure. 
 
Wereld van De Efteling 
In 2018 wordt het ontwerpbestemmingsplan “Wereld van de Efteling 2030” vastgesteld. Dit bestemmingsplan beidt 
het planologische juridische kader voor de verdere ontwikkeling van de Efteling. Het gaat hierbij om de uitbreiding 
van het attractiepark en bijbehorende voorzieningen. Tevens wordt voorzien in een uitbreiding van de 
verblijfaccommodatie. 
 
Versterken meerdaags verblijf 
Eén van de speerpunten zowel op lokaal als regionaal niveau is het versterken van het meerdaags verblijf. De 
inspanningen om de mogelijkheden hiertoe te verruimen werpen zijn vruchten af. We blijven dit stimuleren en 
faciliteren.  
In het gebied tussen N261 en de Horst krijgen de plannen voor nieuwe hotels vorm. In 2018 wordt een en ander 
verankerd in een planologisch-juridische regeling. Ook op andere locaties worden bestaande hotels uitgebreid en 
nieuwe hotels gerealiseerd. Recreatiepark Duinlust wordt in 2018 omgevormd tot bungalowpark.  
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Fysieke bedrijfsinfrastructuur 
Uitgifte kavels bedrijvenparken Kaatsheuvel 
We zien de markt aantrekken. Concrete initiatieven zijn in behandeling. Er vindt actieve acquisitie plaats en er is 
intensief contact met potentiële kandidaten. Daar waar mogelijk bieden we maatwerk. 
 
Ruimere functiemogelijkheden bedrijvenparken 
In de bestemmingsplannen van de bedrijvenparken zijn ruimere functiemogelijkheden opgenomen. Hiermee zijn de 
bedrijvenparken meer toekomstbestendig gemaakt. Ook voor het buitengebied wordt nagedacht over de 
mogelijkheden voor een verdere functieverruiming. Deze richt zich specifiek op de leegstaande voormalige 
agrarische bebouwing (VABs) in het buitengebied. 
 
Gebiedscommissie BedrijvenPark Kaatsheuvel 
Op het BedrijvenPark Kaatsheuvel is een gebiedscommissie actief, onder aansturing van de parkmanager. 
Aan de hand van een jaarlijks op te stellen actieprogramma wordt de onderlinge samenwerking op het 
bedrijvenpark en met de gemeente versterkt. 
 
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. Deze aanpak begint zijn vruchten af 
te werpen. De nadruk ligt ook op de kwaliteitsverbetering van de uitstraling en het aanbod van winkels, horeca en 
leisure (waaronder B&B). 
 
Voor de kern Loon op Zand is vanuit het EP het project ‘Samen Hart voor de Zaak’ gestart. Hierbij worden wij 
ondersteund door de Provincie. Het doel van dit project is de economische vitaliteit van de kern te behouden en te 
versterken. De aanpak van het openbare gebied in 2016/2017 in de kern draagt hieraan bij. Hierbij wordt specifiek 
aandacht besteed aan de groen geleidingen. 
 
Vooral het openbaar gebied van het winkelcentrum in Kaatsheuvel verdient aandacht voor de komende jaren. 
Er is een project gestart voor de beschrijving van een Lintenvisie. Daaruit moet uiteindelijk een Programma van 
Eisen volgen voor de herinrichting van de Hoofdstraat en de Peperstraat. Winkeliers en bewoners zijn hierbij actief 
betrokken. Dit alles moet leiden tot een meer toekomstbestendig winkelgebied. We leggen ook accenten op het 
verbinden van het kernwinkelgebied in Kaatsheuvel met het Anton Pieckplein. 
 
In beide centrumgebieden zijn gebiedscommissies actief in het organiseren van activiteiten. Er vindt frequent 
overleg plaats met de centrummanager en de besturen. 
 
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).  
 
Binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen werken we samen met ondernemers, politie, brandweer en MKB1. 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 duurt langer dan is 
voorzien en krijgt in 2018 een vervolg. De insteek is dat we kiezen voor maatwerk per horecalocatie. 
 
Bereikbaarheid optimaliseren 
Vanuit het EP  werken we aan het optimaliseren van de bereikbaarheid. De bewegwijzering is hiervoor een 
belangrijk speerpunt. We werken aan nieuw beleid voor bewegwijzering. Hierin gaan we in op de fysieke 
bewegwijzering naar de toeristisch recreatieve voorzieningen. We gaan echter ook in op andere manieren om de 
toeristische bezoeker te wijzen op de voorzieningen binnen de gemeente. Denk hierbij aan digitale mogelijkheden. 
De aansluiting tussen de verblijfsaccommodatie van de Efteling en de dorpscentra krijgt hierbij specifiek de 
aandacht.  
  

                                                      
1 Midden- en KleinBedrijf. 
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Verbeteren recreatieve infrastructuur 
We streven naar een verbetering van de recreatieve infrastructuur. Na de kwaliteitsverbetering van het 
fietsroutenetwerk, zijn we al van start gegaan met de verbetering van het wandelroutenetwerk. Ook wordt langs de 
Kloosterstraat, tussen de grens van de bebouwde kom en de recreatiebedrijven in het buitengebied, de 
infrastructuur voor wandelaars en fietsers verbeterd.  
 
In 2018 inventariseren we de knelpunten en kansen om de recreatieve infrastructuur verder te versterken. Hierbij 
wordt niet alleen gekeken naar de fysieke infrastructuur, maar ook naar het voorzieningenniveau langs de 
infrastructuur. Op basis van deze inventarisatie komen we met een plan van aanpak voor de komende jaren. 
 
Samen met de gemeenten Tilburg en Waalwijk wordt de Hart van Brabant (snelfiets)route gerealiseerd. Hierbij 
zoeken we naar mogelijkheden om deze voor recreatieve fietsers aantrekkelijk te maken. De toeristisch recreatieve 
voorzieningen moeten zichtbaar en leefbaar zijn vanaf de fietsroute.  
 
Gebiedsopgave N261 
De regio Hart van Brabant en Loon op Zand hebben grote ambities op het gebied van leisure. We willen meer 
bezoekers trekken (zowel voor dagrecreatie als voor meerdaags verblijf) en om die reden willen we ruimte bieden 
aan nieuwe recreatieve trekkers.  
 
In 2013 is een Leisure Kansenkaart opgesteld. Deze dient geactualiseerd te worden. Hierbij is in 2016 
geconstateerd dat de (regionale) ambities op het gebied van leisure, naast de regionale ambities op het gebied van 
logistiek en smart industries, vragen om aandacht voor de bereikbaarheid van de regio via onder andere de N261. 
Dit mede gelet op de toekomstige ontwikkeling van de Efteling.  
 
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. Naar verwachting wordt begin 2018 overeenstemming bereikt over de samenwerking. 
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.  
 
Economische promotie 
Project Marketing 
Loon op Zand wil haar positie als recreatiegemeente verder 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, maar ook om een betere marketing.  
 
De stuurgroep Marketing KLM is opgericht om Loon op Zand beter op de kaart te zetten. Een plan van aanpak is 
opgesteld dat hieraan richting geeft. Hierbij zijn ondernemers, VVV en belangenorganisaties (Horeca Nederland, 
Natuurmonumenten, ZLTO) betrokken. Voor 2018 wordt de focus gelegd op het in de markt zetten van het 
gekozen ‘brand’, het optuigen van een goede organisatiestructuur en het opzetten van E-commerce.  
Er wordt verbinding gezocht met de ontwikkelingen in de Langstraat op dit vlak.  
 
Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat 
Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk bureau voor toerisme in de gemeenten Dongen, Heusden, Loon op Zand en 
Waalwijk. Het VVV Kaatsheuvel Loon op Zand De Moer gaat op in deze nieuwe organisatie. Het regionaal bureau 
voor toerisme richt zich op de pijlers: kennis, ontwikkeling, informatie en marketing. Uiteraard wordt vanuit het RBT 
de samenwerking gezocht met de leisure ondernemers.  
 
Leisurecongres 
Het nationaal leisure congres “1001verhalen” in Het Klavier in Kaatsheuvel geeft, met behulp van bijzondere 
verhalen en ervaringen, aandacht aan leisure en duurzaam toerisme. Het biedt een platform waarbij het aangaan 
van duurzame relaties en lokale verankering voorop staat. In 2018 vindt de follow-up plaats waarmee de gemeente 
kan groeien tot een (inter)nationale Quality en Green Destination. Voor dit traject zijn we een samenwerking 
aangegaan met het European Centre for Nature Conservation (ECNC). Het bedenken van kansrijke nieuwe 
functies in het buitengebied maakt onderdeel uit van het leisure congres. Ook dit is een actiepunt vanuit het EP. 
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Evenementen 
Evenementen dragen bij aan de lokale economische spin-off en profilering van de gemeente. 
Eén van de acties uit het EP is het opstellen van evenementenbeleid. Hierin leggen we o.a. vast welke 
evenementen we (financieel) gaan ondersteunen. Kwaliteit en duurzaamheid staan voorop. Er ligt een 
nadrukkelijke koppeling met de stuurgroep Marketing KLM. We geven hier prioriteit aan. 
 
Bestaand beleid 

• Economisch Programma Loon op Zand 2016-2020  
• Sociaal economisch programma De Langstraat 2016-2020. 
• Horecavisie Loon op Zand “Samen 1001 horecakansen benutten”. 
• Beleidsregels B&B en verhuur woningen (2016 vastgesteld). 
• Nota Ambities en Uitgangspunten ruimtelijke planvorming Wereld van de Efteling 2030. 

 

Wat mag het kosten? 

 
 
Toelichting 
De toelichting bevat alleen verschillen op de zogenaamde directe lasten en baten. Verschuivingen in interne 
doorbelastingen blijven buiten beschouwing.  
 
Ook in dit programma is de gewijzigde kostentoerekening van personeels- en organisatiekosten de belangrijkste 
oorzaak van de lagere lasten. De lagere lasten op dit programma betekenen echter hogere lasten op het taakveld 
“0.4 Overhead”. 
 
 

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 LoZ Nederland  
Functiemenging (%)  47,7 %   52,1 %  
Bruto Gemeentelijk Product (verhouding tussen verwacht en gemeten product)  74,0   100,0  
Vestigingen (bedrijven, aantal per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)  137,5   134,0  

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

Lasten / Baten Taakveld Taakveld omschrijving Werkelij k 2016 Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2 020 Begroot 2021
Lasten 3.1 Economische ontwikkeling 388.060€         269.746€      165.451€      165.451€      165.451€      165.451€      

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 260.837€         199.185€      136.532€      136.532€      136.532€      136.532€      
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 82.482€           38.124€        13.795€        13.200€        13.200€        13.200€        
3.4 Economische promotie 369.342€         311.468€      298.253€      297.588€      276.896€      274.685€      

Totaal Lasten 1.100.720€      818.523€      614.031€      612.771€      592.079€      589.868€      
Baten 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -260.837€        199.185-€      136.532-€      136.532-€      136.532-€      136.532-€      

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -15.770€          21.550-€        21.550-€        21.550-€        21.550-€        21.550-€        
3.4 Economische promotie -1.291.473€     1.194.557-€    1.213.557-€    1.213.557-€    1.213.557-€    1.213.557-€    

Totaal Baten -1.568.080€     1.415.292-€    1.371.639-€    1.371.639-€    1.371.639-€    1.371.639-€    
Geraamde resultaat -467.360€        596.769-€      757.608-€      758.868-€      779.560-€      781.771-€      
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Programma 4: Onderwijs 
 

Onderwerp van het programma  

Dit programma omvat activiteiten gericht op educatie binnen de gemeente Loon op Zand. De gemeente 
ondersteunt en schept hiervoor de voorwaarden.  
 

 

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 
scholen zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de gebouwen. Verduurzaming van schoolgebouwen is 
een onderwerp dat samen met de scholen opgepakt wordt aangezien er aan de wettelijke eis in 2020 voldaan moet 
worden.  
We zetten in op de voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen die extra taalondersteuning nodig hebben. 
Vanaf 2018 zetten we intensiever in op de aansluiting tussen passend onderwijs en de transformatie in het sociale 
domein. 
 
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 
Volwasseneneducatie  
De Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) streeft naar een verbetering van taal- en rekenvaardigheid van 
burgers. Het vergroten van deze vaardigheden is noodzakelijk om mee te kunnen doen in de maatschappij maar 
ook op de arbeidsmarkt. Een belangrijke doelstelling is de verdere ontwikkeling om laaggeletterdheid te 
verminderen.  
 

Wat gaan we ervoor doen?  
 
Openbaar onderwijs en onderwijshuisvesting 
Onderwijsachterstandenbeleid 
De Lokaal Educatieve Agenda (LEA) is vastgesteld voor de periode 2014-2018. In 2018 zal er een nieuwe agenda 
opgesteld worden voor de komende jaren.  
Vanuit de bibliotheek wordt er extra aandacht besteed aan leesplezier bij jonge kinderen via de projecten 
‘Boekstart in de kinderopvang’ en ‘Boekstart op de consultatiebureaus’.  
 
Onderwijshuisvesting 
Zodra er een besluit is genomen over de nieuwbouw van de basisschool in Kaatsheuvel start het 
aanbestedingstraject. Hierbij wordt duurzaamheid meegenomen.  
 
Pilot Kindcentrum 0-12 
Er loopt een pilot voor een kindcentrum bij basisschool Den Bussel voor leerlingen van 0-12 jaar uit de wijk. In 
2018 zal er een evaluatie plaatsvinden of meer kindcentra in onze gemeente kunnen ontstaan.  
 
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 
Leerplicht 
Vanaf 2018 sluiten we aan bij het regionale leerplichtbureau Tilburg voor het primair en voortgezet onderwijs. De 
regionale leerplichtambtenaren voeren de taken uit vanuit onze gemeente op de schoollocaties. Er wordt ingezet 
op meer preventieve en zichtbare leerplicht.  
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Volwasseneneducatie 
Het beleidsterrein volwasseneneducatie wordt regionaal opgepakt met Tilburg als centrumgemeente. Regionaal 
zijn reeds enkele initiatieven gestart op het gebied van laaggeletterdheid. De lokale doorvertaling van deze 
initiatieven wordt verder ontwikkeld. Wij gaan een Taalhuis opzetten, een ‘plaats’ waar vraag en aanbod op het 
gebied van taal- en rekenvaardigheden bij elkaar wordt gebracht. Dit komt in stand in samenwerking en overleg 
met lokale partners. Hierbij is de samenwerking zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie van groot 
belang omdat vooral het ‘vinden’ van laaggeletterden lastig is.  
 
Voor volwasseneneducatie worden vanuit het Rijk middelen ter beschikking gesteld die voorheen volledig naar het 
ROC gingen. Hier is een afbouwregeling van toepassing waarbij de ‘verplichte winkelnering’ bij het ROC niet meer 
volledig verplicht is. Hoe we dit in de regio gaan vormgeven wordt vanaf 2018 onderzocht.  
 
Kinderopvang 
Per 1 januari 2018 gaat de nieuwe wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang in. Hierin moeten organisaties voor 
kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen zich meer richten op de ontwikkeling van kinderen. Om 
dit te realiseren moeten zij een aantal wijzigingen doorvoeren in hun pedagogisch beleid en in hun inrichting. Het 
toezicht hierop wordt, net als nu, uitgevoerd door de GGD. Om dit te realiseren zullen hiervoor meer uren moeten 
worden ingekocht bij de GGD. Alle pedagogisch medewerkers op de Voor- en Vroegschoolse Voorzieningen (VVE) 
dienen aan de wettelijke taal eis van 3F-niveau te voldoen in zomer 2019. De gemeente heeft voor deze scholing 
middelen vanuit het rijk ontvangen. Deze scholing is gestart.  

Wat mag het kosten? 
 

 
 
Toelichting 
De lagere lasten in 2018 zijn het gevolg van een andere wijze van kostentoerekening (overhead), een voordeel op 
dit programma van € 144.000. Bij de baten zijn een deel van de huurinkomsten noodlokalen komen te vervallen en 
de ramingen zijn hierop aangepast. Een nadeel van € 18.000. 
 
 

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 LoZ Nederland  
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 0,6 2,0 
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 21,2 26,9 
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv’ers)  - - 
 in % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs   

 
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 “Waarstaatj egemeente?”) 

 
 

Lasten / Baten Taakveld Taakveld omschrijving Werkelij k 2016 Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2 020 Begroot 2021
Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 26.323€           15.400€        15.400€        15.400€        15.400€        15.400€        

4.2 Onderwijshuisvesting 917.031€         910.997€      806.961€      791.051€      770.426€      747.086€      
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 740.719€         610.393€      570.239€      578.701€      574.362€      578.023€      

Totaal Lasten 1.684.073€      1.536.790€    1.392.600€    1.385.152€    1.360.188€    1.340.509€    
Baten 4.1 Openbaar basisonderwijs -€                    -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

4.2 Onderwijshuisvesting -14.249€          36.400-€        18.500-€        18.500-€        18.500-€        18.500-€        
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -184.447€        160.224-€      160.224-€      160.224-€      160.224-€      160.224-€      

Totaal Baten -198.696€        196.624-€      178.724-€      178.724-€      178.724-€      178.724-€      
Geraamde resultaat 1.485.377€      1.340.166€    1.213.876€    1.206.428€    1.181.464€    1.161.785€    

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 het behoud van aangewezen monumenten, dit betreft 
zowel rijks- als gemeentelijke monumenten. Het huidige monumentenbeleid zal worden geactualiseerd en 
verbreed door de vaststelling van de cultuurhistorische waardenkaart en bijbehorend document. In 2017 volgt 
een eerste aanzet en vaststelling wordt verwacht in 2018.  
 
Naar verwachting zal de archeologische kaart met beleid in 2017 worden vastgesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 

Wat willen we bereiken? 
 
Sportbeleid en activering 
Sport en bewegen kan een belangrijke bijdrage leveren aan doelen op gebieden als participatie, preventie, 
dagbesteding en zelfredzaamheid. In 2018 is het doel om het sportbeleid beter te laten aansluiten bij het sociale 
domein. In 2017 hebben we tijdens de gesprekken met de buitensportverenigingen al mooie voorbeelden gezien 
en gehoord.  
 
Sportaccommodaties 
Begin 2018 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 cultuurpart icipatie 
Door deelname aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) wordt de mogelijkheid aan basisscholen 
geboden om cultuureducatie en –participatie naar een hoger plan te tillen. Samenwerking tussen de scholen en de 
cultuurpartners in onze gemeente is hierbij het uitgangspunt. Voor 2018 en de jaren daarna heeft de bibliotheek in 
de uitvoering en vooral coördinatie van de CmK-regeling een belangrijke rol.  
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Cultureel erfgoed 
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. In nieuwe 
bestemmingsplannen wordt rekening gehouden met aanwezige archeologische en cultuurhistorische waarden, 
zoals opgenomen in de hierna te noemen beleidsdocumenten.  
 
De bescherming van en de ambities met betrekking tot het cultureel erfgoed zijn opgenomen in en op de 
Cultuurhistorische Waardenkaart, de Lintenvisie en de archeologische verwachtingen- en beleidskaart.   
Het vastgestelde uitgangspunt is om eerst archeologiebeleid op te stellen en vast te stellen. Hierbij is zo veel als 
mogelijk gebruik gemaakt van de kennis en deskundigheid van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de 
heemkundekringen.  
 
Cultuurhistorische Waardenkaart 
Voor wat betreft de koppeling met recreatie en toerisme, heeft de beschikbare kaart met cultuurhistorische 
waarden een nadere verdiepingsslag gekregen. Gedachte hierachter is dat erfgoed vooral beleefbaar moet zijn. 
Ook hierbij zijn de heemkundekringen en de commissie Ruimtelijke Kwaliteit nader betrokken.  
 
Media  
Lokale omroep 
De lokale omroepfunctie wordt op dit moment verzorgd door Langstraat Media, het vroegere RTV Midden-Brabant. 
Het is de bedoeling dat Langstraat Media op termijn opgaat in een streekomroep die de gehele regio Hart van 
Brabant gaat bedienen. 
 
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. 
Extra aandacht wordt gevraagd voor de voorzieningen voor fietsers verbeteren om groene beleving, opwaardering 
groen waarbij onderscheid wordt gemaakt in de categorisering hoofdstructuur, centrum en recreatiegebieden.  
In programma 2 is verkeer en vervoer en het integraal beheer beschreven. Uiteraard is er een wezenlijke 
samenhang hiermee en verwijzen we voor die samenhang naar programma 2. 
 
Samen Loont 
Een hogere tevredenheid bij onze burgers voor het groen is het doel. 
 
 

Wat gaan we ervoor doen?   
 
Sportbeleid en activering 
De waarde van sport als middel komt het best tot zijn recht bij een integraal afgestemde aanpak. In 2018 willen we 
de stap maken naar één beleidskader voor het sociale domein. Dat is de kapstok voor alle uitvoeringsplannen 
binnen het sociale domein. Hieronder valt ook een uitvoeringsplan sport. Doel is om te starten met een gezamenlijk 
kader. De verwachting is dat de uitvoeringsplannen in 2019 volgen. Dit kan voor een aantal sportverenigingen (te) 
lang duren. Als dit voor een individuele sportvereniging tot ongewenste effecten leidt gaan we over op (tijdelijke) 
maatwerkoplossingen. 
 
(Sport)accommodaties 
Accommodatiebeleid 
De verwachting is dat begin 2018 de nieuwe nota accommodatiebeleid gereed is. Vervolgens worden de financiële 
gevolgen van dit nieuwe beleid in beeld gebracht, en meegenomen in het besluitvormingsproces van dit beleid. 
 
Huurharmonisatie 
De huurtarieven voor (semi-)maatschappelijke gebruikers van gemeentelijke maatschappelijke gebouwen worden 
opnieuw bezien. Hiervoor doorloopt de gemeente een traject van huurharmonisatie, waarvan de financiële 
gevolgen op dit moment nog niet duidelijk zijn. De raad ontvangt eind 2017 een voorstel om invulling te geven aan 
eventuele financiële gevolgen, zodat het daarna zo snel mogelijk uitgevoerd kan worden. 
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De Werft 
Naar aanleiding van het raadsbesluit van juli 2016 over de nieuwbouw van De Werft, wordt een nieuwe 
toekomstbestendige sportaccommodatie gebouwd 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 is gestart met de sloop van en de nieuwbouw van De Werft. De oplevering verwachten we in de 
zomer 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 (WPG) samengesteld: dit is een groep van gebruikers van 
en betrokkenen bij De Wetering. Deze groep werkt conceptuele plannen uit voor het toekomstig beheer en gebruik 
van deze accommodatie. Uit het gebruikersoogpunt is het zeer interessant op welke wijze de WPG invulling denkt 
te geven aan de exploitatiewijze van het gebouw en de financiële gevolgen daarvan op de gemeentelijke begroting. 
In het najaar 2017 zijn de conceptuele plannen van de Wetering Plan Groep gepresenteerd inclusief 
exploitatiewijze en een financiële aanname voor de concepten. Omdat de financiële omvang van dit concept op het 
accommodatiebeleid binnen de gemeentelijke begroting kwantitatief nog niet is te plaatsen, komen wij daarover 
met een separaat voorstel bij de raad terug. Waar mogelijk wordt in 2018 gestart met de concretisering van deze 
plannen en een start gemaakt met de uitvoering ervan. 
 
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpart icipatie 
Om de coördinatie en uitvoering van de CmK-regeling goed te laten verlopen is ervoor gekozen om deze rol bij de 
Bibliotheek Midden-Brabant (BMB) neer te leggen. Met hen is een subsidierelatie aangegaan. Voor BMB is 
gekozen omdat deze organisatie de laatste jaren veel ervaring heeft opgedaan met het verbinden van (lokale) 
aanbieders van kunst en cultuur met de basisscholen door het project CLIP (Cultuur Leraren Informatie Punt).  
 
Cultureel erfgoed 
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 ontvangen ondersteuning van de gemeente. 
Voor het rijksmonument de Sint Jozefkerk is er een initiatiefnemer die de kerk en haar omgeving momenteel 
omvormt naar respectievelijk een medisch centrum en wonen. De omgevingsvergunning voor het gebruik van de 
kerk als medisch centrum is verleend en onherroepelijk. Het bestemmingsplan voor de appartementen nabij de 
Sint Jozefkerk is in procedure. De kerk als gebouw blijft behouden en voor de pastorie is een sloopvergunning 
verleend. Wij verwachten dat in 2018 de Jozefkerk in de nieuwe vormt gereed komt. 
 
Na vaststelling van de CHW-kaart en bijbehorende beleidsnotitie begin 2018, kunnen de gevolgen hiervan 
betrokken worden bij de eerstvolgende Kadernota. 
 
Media  
Bibliotheek 
Voor de vestiging Loon op Zand is het doel deze om te vormen naar een bibliopunt dat aansluit op de schaal en 
behoefte van de kern Loon op Zand. Voortgang hiervan blijft afhankelijk van de plannen van de Weteringplangroep 
met betrekking tot het toekomstig gebruik van De Wetering. Op het moment dat duidelijk is hoe de toekomst van de 
Wetering eruit gaat zien en de praktische uitvoering hiervan tot stand komt, kan de bibliotheek worden omgevormd 
tot een bibliopunt en kunnen de kosten mogelijk omlaag gebracht worden. Totdat dit gerealiseerd is, zullen de 
frictiekosten blijven bestaan. 
 
In het eerste kwartaal van 2018 worden de resultaten verwacht van een tussentijdse evaluatie van het 
samenwerkingsconvenant. Dit convenant zijn de regiogemeenten en de Bibliotheek Midden-Brabant in 2016 met 
elkaar overeengekomen. 
 
Lokale omroep 
In 2018 loopt de zendvergunning voor Langstraat Media af. Komend jaar wordt dus bepaald aan welke lokale 
omroep de zendvergunning voor de komende jaren zal worden verleend. Bekeken moet worden hoe dit proces 
aansluit bij de nog te vormen streekomroepen.  
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Openbaar groen en (openlucht) recreatie 
Fiets- 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 is de voorbereiding gestart. De uitvoering is in 2018 
gepland. 
 
Groenstructuurplan 
Om die belangrijke functie van groen te borgen gaan we de komende jaren inzetten op versterking van de 
groenstructuur. Een nieuw groenstructuur wordt hiervoor de basis. 
 
In 2017 zijn we gestart met een nieuw groenstructuurplan. Dit wordt het kader voor versterking van de 
groenstructuur en bescherming van waardevolle bomen. We zoeken hierbij de samenhang met de structuurvisie, 
de verkeersvisie en de hemelwatervisie. In het groenstructuurplan worden belangrijke groenstructuren, gebieden 
en bijzondere elementen met hun kwaliteiten en knelpunten benoemd. Daaraan worden maatregelen gekoppeld ter 
verbetering van die structuur / inrichting. We investeren bv in een groene hoofdstructuur zowel binnen- als buiten 
de bebouwde kom, in minder overlast van bomen in woongebieden en in de campagne “tegel eruit en plant er in”. 
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. 
 
Groenbeheer 
De basis voor het groenbeheer is het beheerplan groen, en de onderhoudsniveaus die door de raad zijn 
vastgesteld. De raad heeft vanaf 2017 budget vrijgemaakt om het onderhoudsniveau van groen en onkruid op 
verharding in woonbuurten te verhogen naar niveau B. Het onderhoud is onderdeel van de pilot burgergericht 
beheer en ondergebracht bij WML Facilitair. In 2018 wordt vastgehouden aan de afgesprokene niveaus en het 
verbeteren van de burgertevredenheid. 
 
In 2018 maken we een nieuw beheerplan Groen. Hiermee wordt inzicht gegeven in de actuele arealen en het 
noodzakelijk beheer voor de komende jaren. Vanuit het huidige beheerplan is geen budget beschikbaar voor 
vervanging van groen en bomen. In het nieuwe beheerplan geven we, naast het benodigde onderhoudsbudget, 
aan hoeveel budget structureel nodig is voor vervanging van groen. Zo’n vervangingsbudget is gericht op het 
instant houden van bestaande groenvoorzieningen en staat dus los van eventuele investeringen die voort komen 
uit het Groenstructuurplan.  
 
Burgerinitiatieven en Samen Loont 
Met de pilot burgergericht beheer werken we aan het meten en verbeteren van de waardering. Daarnaast blijven 
we de samenwerking met onze burgers via bewonersinitiatieven stimuleren. Dit zorgt voor betere betrokkenheid bij 
de woonomgeving, meer sociale cohesie en een hogere tevredenheid bij bewoners. Het ondersteunen van 
burgerinitiatieven, adoptiegroen en projecten vanuit Samen Loont vraagt zorgvuldige voorbereiding en afstemming. 
We zien dat dit in toenemende mate capaciteit van onze organisatie vraagt. Om de doelstelling vanuit Samen 
Loont te realiseren moeten we inzetten op een andere inzet van de ambtelijke capaciteit. 
 
De ingezette weg, voor het ondersteunen van burgerinitiatieven en het stimuleren van zelfbeheer door bewoners 
en ondernemers, zetten we 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) 
• Archeologiebeleid (2017) 
• Cultuurhistorische waardenkaart (2018) 
• Lintenvisie (2017) 
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Wat mag het kosten? 
 

 
 
Toelichting 
De lasten voor dit programma zijn net als bij de vorige programma’s gedaald door een gewijzigde 
kostentoerekening. De daling wordt echter verantwoord onder overhead en is daarmee budgettair neutraal. Dit 
effect is vooral goed zichtbaar op sportaccommodaties en openbaar groen. 
 
Cultuurpresentatie, -productie, en -participatie 
In de raming is rekening gehouden met een bijdrage in de kosten voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). De 
helft van deze kosten worden gedekt door een bijdrage van de Provincie. Voor het overige zijn er geen bijzondere 
mutaties te melden. 
 
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. Als bijdrage 
noodzakelijk voor verbouwing van de Gilden bond en voor subsidiëring van Programmaraad en het Moeruiltje is 
€ 55.000 beschikbaar. Voor de realisatie en exploitatie van de Nieuwe Werft is in totaal jaarlijks € 430.000 
beschikbaar gesteld. 
 
Voor de exploitatie en ontwikkelingsplannen met betrekking tot het multifunctioneel centrum De Wetering, is op 
verzoek van de raad een werkgroep (Wetering Plangroep; kort WPG) bezig om invulling te geven aan het 
toekomstige gebruiksconcept. Dit nieuwe gebruiksconcept leidt ook tot nieuwe inzichten op het gebied van 
huisvesting en bouwkundige ideeën voor het gebouw.  
De financiële omvang van dit concept op het vastgoedbeleid binnen de gemeentelijke begroting is kwantitatief nog 
niet te plaatsen. Daarom wordt een kwalitatieve winstwaarschuwing gegeven, opdat de raad kennis heeft van dit 
gegeven. Wel is duidelijk dat hiervoor middelen gereserveerd moeten worden. Hiervoor zal een separaat voorstel 
aan de raad worden voorgelegd. 
 

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 LoZ Nederland  
Niet-sporters (%) 49,2 % 46,6 % 

  

Lasten / Baten Taakveld Taakveld omschrijving Werkelijk 2016 Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 B egroot 2020 Begroot 2021
Lasten 5.1 Sportbeleid en activering 419.794€         346.642€      332.390€      332.313€      332.235€      269.347€      

5.2 Sportaccommodaties 247.186€         1.028.526€    540.591€      539.286€      537.981€      536.676€      
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 60.695€           62.579€        73.135€        73.135€        73.135€        46.675€        
5.5 Cultureel erfgoed 43.041€           100.537€      65.868€        60.868€        50.868€        20.868€        
5.6 Media 391.166€         403.466€      408.966€      371.766€      371.766€      371.766€      
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 2.098.907€      2.221.759€    1.443.104€    1.426.601€    1.421.825€    1.227.471€    

Totaal Lasten 3.260.789€      4.163.509€    2.864.054€    2.803.969€    2.787.810€    2.472.803€    
Baten 5.1 Sportbeleid en activering -1.257€            1.000-€          1.000-€          1.000-€          1.000-€          1.000-€          

5.2 Sportaccommodaties -€                    540.761-€      -€                 -€                 -€                 -€                 
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -€                    -€                 11.464-€        11.464-€        11.464-€        -€                 
5.5 Cultureel erfgoed -€                    115-€             115-€             115-€             115-€             115-€             
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -145.585€        17.000-€        17.000-€        17.000-€        17.000-€        17.000-€        

Totaal Baten -146.842€        558.876-€      29.579-€        29.579-€        29.579-€        18.115-€        
Geraamde resultaat 3.113.947€      3.604.633€    2.834.475€    2.774.390€    2.758.231€    2.454.688€    
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Waardering door inwoners (Burgerpeiling “Waarstaatj egemeente?”) 
 

 
 
 
 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

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 een beroep op de

buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren…

De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het

gebied van leefbaarheid en veiligheid voldoende

In mijn buurt is voldoende groen

In mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid

BODO

2017

2016

2015

2014
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Programma 6: Sociaal domein 
 

Onderwerp van het programma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
´Iedereen doet mee!’  is het uitgangspunt. Een groot deel van de inwoners van Loon op Zand redt zichzelf en 
beschikt over voldoende zelf organiserend vermogen om tegenslagen op te vangen. Waar mensen dit niet 
kunnen, bieden we ondersteuning gericht op zelfredzaamheid. We doen daarin wat nodig is. We spelen in op 
initiatieven in de dorpen en waarderen en stimuleren actieve deelname van inwoners. We geven actieve 
inwoners de ruimte om initiatieven aan te dragen. Als gemeente nemen we dit niet over, maar ondersteunen in 
de ontwikkeling.  
 

 

Wat willen we bereiken? 
 
Eén beleidskader 
In het transformatieproces zijn de eerste ervaringen opgedaan. Nieuwe verbindingen, samenhang en de juiste 
kruisbestuiving tussen disciplines leidt tot vernieuwingen en tot betere zorg en ondersteuning van onze inwoners. 
We hebben de vernieuwing in gang gezet en we gaan er mee door. De gemeente Loon op Zand heeft de 
basisstructuur van het sociale domein goed op orde en wil dat zo houden. Nu is het zaak om de nieuwe werkwijzen 
door te zetten en verder te ontwikkelen. Wat we echter missen is het onderlinge verband tussen de transities en 
aanpalende beleidsvelden. Doel is dat we in 2018 de start maken naar één beleidskader sociaal domein. Dit is de 
kapstok voor alle uitvoeringsplannen binnen het sociaal domein. Dat betekent dus ook dat er geen beleidsplannen 
meer geschreven worden, maar praktische uitvoeringsplannen. Dit zorgt voor meer concrete plannen met ruimte 
tot bijstelling en meer flexibiliteit. Dit past in de ontwikkeling van burgerparticipatie en overheidsparticipatie. 
Het beleidskader sociaal domein is een groeimodel waar mogelijk in de toekomst ook andere beleidsterreinen aan 
gekoppeld worden. 
 
 

Wat gaan we ervoor doen? 

 
Wijkteams, preventie en voorliggend veld 2 
In 2018 zetten we in op doorontwikkeling en versterking van het voorliggend veld. We gaan dat doen op basis van  
een inventarisatie en een uitvoeringsplan welke naar verwachting eind 2017 gereed is. Met het inventariseren en 
versterken van het voorliggend veld komen meer kansen en mogelijkheden in beeld om krachtiger in te steken op 
preventie. Met het versterken van de preventieve insteek beogen we tevens het beroep op de veelal duurdere 
specialistische zorg te verminderen zodat het gehele stelsel van voorzieningen ook duurzaam haalbaar en 
betaalbaar blijft.  

                                                      
2 Het “voorliggend veld” omvat alle beschikbare voorzieningen – activiteiten, diensten, etc -  waar onze inwoners een beroep op kunnen doen 
zonder dat daar een indicatie of aanvraag voor nodig is.  
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Afgelopen jaren zijn er diverse bezuinigingsmaatregelen aangekondigd en doorgevoerd. Veel verenigingen en 
stichtingen hebben de afgelopen jaren al effecten kunnen ondervonden van deze bezuinigingen. Vrijwilligers 
dreigen te worden overvraagd en de veerkracht is verminderd terwijl we deze juist zouden moeten versterken. Juist 
deze verengingen maken deel uit van het voorliggend veld en zijn onmisbaar binnen onze gemeente. Daar liggen 
veel activiteiten welke gericht zijn op verbetering van het (preventieve) zorgaanbod. Doel is dat we aan de hand 
van gesprekken met de individuele partners komen tot werkbare en realistische afspraken op maat.  
 
De werkprocessen binnen het wijkteam en (in relatie tot) het Servicepunt worden verder geoptimaliseerd en 
geprofessionaliseerd. Daarnaast wordt ingezet op de bereikbaarheid en vindbaarheid van de wijkteams. De 
ontwikkelingen rondom De Wetering worden gevolgd en gekeken of het mogelijk en wenselijk is om hierbij aan te 
sluiten. Voor Kaatsheuvel Oost wordt nog steeds gezocht naar een goede locatie centraal in de wijk. 
 
Ideeënwedstrijd 
In 2016 en 2017 zijn de eerste stappen gezet inzake overheidsparticipatie. Een voorbeeld is de ideeënwedstrijd. 
Vanaf 2018 wordt uitvoering gegeven aan de uitkomsten van de wedstrijd. Er wordt in 2018 voor 
overheidsparticipatie een uitvoeringskader opgesteld.  
 
Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid 
Voor zowel mantelzorgers als vrijwilligers is in 2017 nieuw beleid ontwikkeld. In 2018 zal gestart worden met de 
implementatie en uitvoering van het nieuwe beleid. 
 
Uitvoeringsbudget voorliggend veld 
Om uitvoering te kunnen geven aan de afschalingsgedachte (verschuiving van ondersteuning van duur maatwerk 
naar preventie en meer voorliggend aanbod) is een uitvoeringsbudget noodzakelijk. Het is op dit moment nog niet 
duidelijk wat de uitkomst van de ideeënwedstrijd en de beleidsontwikkelingen “voorliggend veld”, mantelzorgbeleid, 
vrijwilligersbeleid zullen zijn. Verwachting is dat deze inzet in eerste instantie een extra financiële inspanning zal 
vragen om op termijn een besparing op te leveren. We vragen om € 100.000,00 te reserveren om uitvoering te 
geven aan deze ontwikkelingen. 
 
De hieruit voortkomende kosten kunnen bestaan uit opstartkosten, huisvestingskosten, personeelskosten, 
uitvoeringskosten. 
 
Dementie 
In 2017 is onderzocht wat we nog moeten doen om het predicaat Dementievriendelijke Gemeente te krijgen. In 
2018 zorgen we voor implementatie en groeien we binnen Hart van Brabant door naar een Dementievriendelijke 
Regio. 
 
Inkomensondersteuning 
Wij verbeteren de taal- en rekenvaardigheden van onze inwoners. Hiermee verhogen wij hun kansen op de 
arbeidsmarkt en daarmee ook de wijze waarop zij kunnen participeren binnen de samenleving.  
 
Herpositioneringsonderzoek 
De deelnemende gemeenten hebben aan Baanbrekers de opdracht gegeven een herpositioneringsonderzoek te 
starten. Binnen dit onderzoek zal (opnieuw) worden nagedacht over de positie en de ambitie van Baanbrekers 
zodat de opdracht naar Baanbrekers verduidelijkt wordt.  
 
Minimabeleid en bijzondere bijstand 

In 2018 geven we uitvoering aan de nieuwe verordening minimabeleid. 
  
Binnen de bijzondere bijstand kijken we of de kosten omlaag kunnen door het nemen van preventieve 
maatregelen.  
 
Arbeidsmarktbeleid 
Op het terrein van arbeidsmarktbeleid werken we binnen Hart van Brabant samen. Binnen deze samenwerking 
creëren we de randvoorwaarden voor bedrijven om hun (groei)perspectief mogelijk te maken. Voor bedrijven en 
werkzoekenden is een goed functionerende arbeidsmarkt van belang. 
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Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ 
Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang 
Het decentralisatie proces voor Maatschappelijke Opvang ziet er schematisch als volgt uit:  
 

 
(Collectieve preventieve GGZ en verslavingszorg zijn lokale taken die in regionale samenwerking worden 
uitgevoerd.)  

Naast de lokale verantwoordelijkheid voor deze taken is door het Rijk bepaald dat er wel een verplichting tot 
samenwerking is in een bepaalde regio. De colleges van HvB hebben in december 2016 besloten dit samen op te 
pakken. Ook is toen besloten om de onderdelen (Maatschappelijke) Opvang en de collectieve preventie voor 
geestelijke gezondheid en verslavingszorg onderdeel te laten uit maken van het te ontwikkeling regionale 
beleidsplan.  

Inkoop maatwerk Wmo-begeleiding 
We blijven actief deelnemen aan de voorbereiding voor de resultaatgericht inkoop. Door inzet van kennis en 
reguliere uren leveren we een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van regionale resultaatgerichte inkoop Wmo-
begeleiding. Door deze inzet blijven we in control en beschermen we onze uitgangspunten. Vooralsnog lijkt de 
meest realistische instapdatum 1 januari 2019. Voor 2018 zijn de lokale raamovereenkomsten met zorgaanbieders 
verlengd. Binnen de inkoop van maatwerkproducten willen we minder regelgeving gestuurd werken. De 
ondersteuning aan onze inwoners moet passen bij de vraag. Daarom werken we steeds meer vanuit het principe “1 
gezin, 1 plan, 1 coördinator” en op termijn 1-budget. 
 
Verordening Wmo en Jeugd  
De verordeningen Wmo en Jeugd worden getoetst aan de veranderende wet- en regelgeving en worden waar 
nodig aangepast. 
 
Inkoop hulpmiddelen  
Het huidige contract voor hulpmiddelen Wmo (rolstoelen, scootmobielen etc.) loopt in 2019 af. In 2018 worden de 
voorbereidingen voor het nieuwe contract in gang gezet. Er wordt regionaal aanbesteed. 
 
Inclusief beleid (VN verdrag Handicap) 
Nederland heeft besloten tot ratificatie van het VN-verdrag voor rechten voor mensen met een beperking. Hiermee 
komt een inclusieve samenleving een stap dichterbij. De landelijke en lokale overheid moeten er de komende tijd 
voor zorgen dat het landelijke en gemeentelijke beleid voldoet aan dit VN-verdrag. Hiervoor dienen de volgende 
zaken te gebeuren: 

1. De landelijke overheid moet wetten en regels veranderen zodat wordt voldaan aan het VN-verdrag en 
mensen met een beperking gelijke rechten geeft. 

2. Gemeenten, organisaties voor zorg en welzijn, bedrijven en scholen moeten hun regels veranderen om te 
zorgen dat iedereen mee kan doen en welkom is. 

3. Mensen met een beperking moeten zelf hun stem en verhaal laten horen om duidelijk te maken waarom 
het VN-verdrag zo belangrijk is. 

 

Om ons als gemeente te helpen bij de uitvoering van dit beleid heeft Stichting ZET een quickscan ontwikkeld. In 

deze quickscan zijn de artikelen uit het VN-verdrag vertaald naar concrete vragen over het gemeentelijk beleid. De 
quickscan geeft inzicht in hoeverre het gemeentelijk beleid voldoet aan het VN-verdrag en op welke punten actie 
moet worden ondernomen. 
  

Taak tot 2014 2015 - 2017 2018 2020 e.v.
Beschermd wonen 
GGZ AWBZ centrum gemeente

centrum 
gemeente lokaal

Maatschappelijke 
opvang

centrum 
gemeente centrum gemeente

centrum 
gemeente lokaal

Specialistische 
vrouwenopvang

centrum 
gemeente centrum gemeente lokaal lokaal

Collectieve preventie 
GGZ en 
verslavingszorg lokaal lokaal lokaal lokaal
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Jeugdbeleid 
1. Eind 2017 is het regionale koersdocument jeugd 2018-2020 vastgesteld. Deze bouwt verder op de 

fundamenten die al zijn gelegd en geeft richting voor de komende jaren. De koers bestaat uit de volgende 
vijf bouwstenen:  
• Het kind écht zien - met zijn eigen verhaal, droom en talenten 
• Aandacht hebben - voor de context van het kind 
• In verbinding werken - met elkaar doen wat het kind nodig heeft 
• Erbij zijn - in het gewone leven van het kind werken 
• Veiligheid voorop - voor kinderen, ouders én professionals 

In de regionale uitvoeringsagenda jeugd 2018 worden concrete doelstellingen geformuleerd. Deze zijn afgeleid van 
het beleidskader Jeugd. 
 
Inkoop maatwerk Jeugdhulp 
Er worden wijzigingen aangebracht binnen resultaat gestuurd inkopen. We werken aan de verdere harmonisatie 
van de inkoop Jeugd met Wmo. 
 
Ontschot inzetten middelen Sociaal Domein 
De ambities binnen het Sociaal Domein kunnen door het ontschot inzetten van de middelen worden gedekt. Aan 
het ontschot inzetten van deze middelen hebben we in lijn met de opdracht vanuit de Raad de voorwaarde gesteld 
dat dit binnen het Sociaal Domein dient plaats te vinden. 

 
Wat mag het kosten?  
 

 
 
Toelichting 
De lagere lasten op dit programma zijn voor een groot deel toe te schrijven aan de gewijzigde manier van 
kostentoerekening (geen overhead). Binnen programma 6 zijn de middelen Sociaal Domein ontschot ingezet voor 
de dekking van de ambities binnen het Sociaal Domein. Dit heeft een verschuiving over de budgetten van de 
diverse taakvelden binnen dit programma tot gevolg.  
 
Om uitvoering te kunnen geven aan de doorontwikkeling van het voorliggend veld is met ingang van 2018 een 
bedrag van € 100.000 opgenomen. 
 
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. In de ramingen is het meerjarig exploitatietekort van Baanbrekers zoals opgenomen in 
hun (door de raad) vastgestelde meerjarenbegroting 2018-2021 verwerkt. Verder komt op een aantal taakvelden 
de lagere integratie uitkering Sociaal Domein en de BUIG-gelden tot uitdrukking. 
 
  

Lasten / Baten Taakveld Taakveld omschrijving Werkelij k 2016 Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2 020 Begroot 2021
Lasten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 2.861.596€      3.137.328€    2.671.705€    2.667.705€    2.667.705€    2.667.705€    

6.2 Wijkteams 678.759€         498.361€       426.917€       427.030€       427.030€       427.030€       
6.3 Inkomensregelingen 6.463.802€      6.024.545€    6.423.750€    6.444.750€    6.442.750€    6.440.750€    
6.4 Begeleide participatie 3.655.611€      2.961.270€    2.699.452€    2.523.177€    2.523.177€    2.523.177€    
6.5 Arbeidsparticipatie 425.400€         290.857€       344.720€       361.749€       361.749€       361.749€       
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.507.527€      1.632.807€    1.575.000€    1.555.000€    1.475.000€    1.475.000€    
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 1.015.832€      1.755.256€    1.310.617€    1.290.617€    1.210.617€    1.210.617€    
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 3.847.395€      3.744.350€    3.486.131€    3.475.456€    3.405.456€    3.405.456€    
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 29.207€           21.913€        18.725€        18.725€        18.725€        18.725€        
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 487.083€         678.470€       680.553€       681.412€       681.412€       681.412€       

Totaal Lasten 20.972.211€     20.745.157€  19.637.570€  19.445.621€  19.213.621€  19.211.621€  
Baten 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -424.217€        300.000-€       300.000-€       300.000-€       300.000-€       300.000-€       

6.2 Wijkteams -11.055€          51.500-€        51.500-€        51.500-€        51.500-€        51.500-€        
6.3 Inkomensregelingen -3.787.290€     3.816.068-€    3.767.084-€    3.767.084-€    3.767.084-€    3.767.084-€    
6.4 Begeleide participatie -€                    -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
6.5 Arbeidsparticipatie -73.360€          -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -6.534€            -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -1.433€            -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

Totaal Baten -4.303.889€     4.167.568-€    4.118.584-€    4.118.584-€    4.118.584-€    4.118.584-€    
Geraamde resultaat 16.668.323€     16.577.589€  15.518.986€  15.327.037€  15.095.037€  15.093.037€  



55 
 

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 LoZ Nederland  
Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar)  627,8 744,0 
Jongeren met delict voor rechter (% 12 t/m 21 jarigen)  1,0 % 1,5 % 
Kinderen in uitkeringsgezinnen (% kinderen tot 18 jaar)  3,0 % 6,6 % 
Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking)  68,4 % 65,8 % 
Jeugdwerkloosheid (% 16 t/m 22 jarigen)  1,1 % 1,5 % 
Personen met een bijstandsuitkeringen (aantal per 10.000 inwoners)  18,9 41,3 
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)  7,6 25,5 
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)  11,1 % 10,7 % 
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)  1,0 % 1,2 % 
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)  0,4 % 0,5 % 
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (aantal per 10.000 inwoners)  75,0 58,0 

 
 
Waardering door inwoners (Burgerpeiling “Waarstaatj egemeente?”) 
 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

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

BODO

2017

2016

2015

2014
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Programma 7: Volksgezondheid en milieu 
 

 
 

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 vooral 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  
In januari 2017 is het water en rioleringsplan (WRP) 2017-2020 vastgesteld door de raad. 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 is tevens de basis voor de 
programmering van projecten en de berekening van de rioolheffing. De tarieven voor de rioolheffing voor 2018 
blijven gelijk aan de rioolheffing van 2016 en 2017 zoals is afgesproken bij het vaststellen van het WRP in 2017. Er 
wordt uitvoering gegeven aan het rioleringsplan. 
 
Afval  
Via een goed afvalbeheer leggen we de focus op het terugdringen van de hoeveelheid restafval. Verder streven we 
naar een schone leefomgeving door meer in te zetten op het voorkomen van (zwerf)afval in plaats van te ‘poetsen’.  
 
VANG 
Met het nieuwe Afvalbeleidsplan 2017-2021 richten we ons op de VANG doelstelling. Deze doelstelling uit het 
landelijke programma Van Afval Naar Grondstof gaat over het terugdringen van de hoeveelheid restafval naar 
maximaal 100 kilo restafval per inwoner in 2021. Om dit te bereiken streven we naar een optimale service aan 
burgers en het beperken van de kosten voor de afvalstoffenheffing. 
 
Samenwerking 
We blijven inzetten op regionale samenwerking. Waar mogelijk steken we in op het bundelen van expertise, 
schaalvergroting en een efficiënte uitbesteding van werken. Ook de samenwerking met burgers voor een schone 
leefomgeving blijft een speerpunt. 

Omschrijving van het programma 

 
Met dit programma wordt beoogd een schone, milieuvriendelijke en gezonde woonomgeving te creëren. 
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Milieubeheer  
In 2016 is het nieuwe bodeminformatiesysteem ingericht en in gebruik genomen. In 2017 willen we werken aan 
nieuw gebied specifiek 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. Het 
gaat hierbij om de volgende ambities: 

1. Jongeren onder de 18 jaar drinken geen alcohol; 
2. Kinderen hebben een gezond gewicht; 
3. Het ziekteverzuim van leerlingen in het voortgezet onderwijs neemt met 20% af. 

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 en zal de GGD met deze partners de aansluiting verder optimaliseren. 
 
Riolering en hemelwater  
Beheersing hemelwater 
De hemelwatervisie is de leidraad voor beheersing van hemelwater. 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. Tegelijkertijd willen we droogte in de hoger gelegen gebieden voorkomen. Tijdens de uitvoering van 
projecten is het uitgangspunt werk met werk maken, om zoveel mogelijk hemelwater te bergen/infiltreren of 
vertraagt af te voeren.  
Waterbeheersing en klimaatadaptatie stoppen niet bij onze gemeentegrenzen. Daarom zetten we meer in op 
regionale samenwerking op dit gebied. Om deze reden gaan we een samenwerkingsovereenkomst aan met 
gemeente Waalwijk en waterschap Brabantse Delta. 
Daarnaast is voorlichting en samenwerking met burgers belangrijk om de doelen van het WRP en de 
hemelwatervisie te bereiken. 
 
In 2017 is WRP 2017-2020 vastgesteld. Dit is de basis voor het actieplan water en riolering 2017-2020. We pakken 
de uitvoering integraal aan en verwerken projecten in het MUP en IJOR. 
 
Onderhoud van riolering is onderdeel van de pilot burgergericht beheer. Kaders uit het WRP en kwaliteitsnormen 
zijn hierbij de basis. Door het risico gestuurd rioolbeheer lopen we als gemeente voorop ten opzichte van onze 
buurtgemeenten en voorkomen kans op verstopping/storingen en wateroverlast. 
 
In 2018 gaan 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. Dit kan bv door prijsvraag afkoppelen uit te zetten.  

3. Bevorderen algemene waterbewustzijn, communicatie rondom een goed rioolgebruik voorkomt stroringen, 
zoals verstopte (huis)aansluitingen, straatkolken en aan pompen. Dit kan de gemeentelijke 
calamiteitendienst jaarlijks veel kostbare tijd besparen. Dit gaan we doen door mee te liften met landelijk 
campagnes, communiceren bij projecten, etc. 

 
De campagne ‘Tegel eruit en Plant erin’ is een goed voorbeeld om de verstening van de particuliere tuinen tegen te 
gaan, en we gaan ons hard maken om dit tot een begrip te maken binnen onze gemeente. Dit wordt ook toegepast 
bij de openbare voorzieningen, mits dit technisch en financieel verantwoord mogelijk zijn. Daarom wordt gezocht 
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. 
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Projecten  
In 2017 zijn we vanuit het actieplan riolering gestart met de voorbereidingen om in de Heiakker e.o. riolering te 
vervangen en een hemelwaterriool te leggen. Dit is een integraal project uit het Meerjaren Uitvoeringsprogramma 
(MUP) van Infra. De uitvoering start in 2018. De kosten van € 873.000 (raming) worden via het WRP gedekt vanuit 
de rioolheffing.  
In 2017 is ook gestart met de voorbereiding van Loonsevaert (rioolvervanging), een project uit het MUP. Dit wordt 
gecombineerd met Leo XIII straat, een project van wegen en verkeer. De uitvoering hiervan start eveneens in 
2018. De kosten van € 647.000 euro (raming) voor de vervanging riolering in de Loonsevaert wordt via het 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. 
Samen met waterschap Brabantse Delta en gemeente Waalwijk gaan we extra water afvoeren richting Waalwijk, 
verder zoeken we samen met het waterschap naar mogelijkheden om in het buitengebied water te kunnen bergen. 
 
Afval  
Uitvoering nieuw afvalbeleidsplan 2017-2021 
Vanaf 2018 geven we uitvoering aan het nieuwe afvalbeleid. Draagvlak en samenwerking met bewoners, instanties 
en ondernemers is hierbij essentieel. De financiële gevolgen van dit plan zijn in de begroting 2018 verwerkt. De 
afname van de hoeveelheid restafval levert op termijn een verlaging van de verwerkingskosten op. Deze verlaging 
is samen met de kosten van het nieuwe afvalbeleidsplan verwerkt in de meerjarenbegroting. De uitvoering wordt 
gefinancierd via de egalisatievoorziening-reiniging en legt geen beslag op de algemene middelen. In 2018 houden 
we het huidige tarief voor de afvalstoffenheffing aan totdat er besluitvorming is over nieuwe tarieven per 2019. 
  
Vanuit het principe dat afval een grondstof is leggen we de focus vooral op het (frequenter) huis aan huis ophalen 
van de diverse bruikbare afvalstromen. Daarnaast stimuleren we de bewustwording van eigen prestaties door 
inzicht te geven in de geproduceerde hoeveelheid restafval. Goed afvalscheidingsgedrag belonen we door de 
invoer van een gestaffelde afvalstoffenheffing per 1-1-2019. Naast maatregelen en onderzoeken gaan we ook 
pilots uitvoeren om maatregelen in de praktijk te toetsen. Daarnaast wordt fors ingezet op communicatie en het 
informeren van bewoners. 
 
Samenwerking  
In regionaal verband zijn we gestart met het inventariseren van de werkwijze en resultaten van de afzonderlijke 
gemeenten tot realisatie van de VANG-doelstelling. Vervolgens kijken we op welke manier we elkaar daarin 
kunnen versterken. 
In 2018 geven we verdere uitvoering aan Meerjarenplan Zwerfafval. Dit plan is o.a. gericht op het de rol van 
inwoners en scholen bij het terugdringen van de hoeveelheid zwerfafval, bijv. door bewustwording en participatie. 
De kosten die dit met zich meebrengt worden de komende jaren vergoed door de Stichting Afvalfonds 
Verpakkingen. Zodoende blijven we het budget-neutraal uitvoeren. 
 
Claim Attero  
Aandachtspunt blijft de claim van Attero. De procedures met Attero zijn nog niet afgerond, zodat nog steeds de 
kans tot een naheffing van ongeveer 10 euro per inwoner bestaat. Dit risico is opgenomen in de risicoparagraaf en 
kan worden opgevangen met de egalisatievoorziening reiniging.  
 
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 Hart van 
Brabant 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. 
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Wat mag het kosten?  
 

 
 
Toelichting 
Volksgezondheid 
De hogere lasten zijn te verklaren door een hogere bijdrage aan GGD Hart voor Brabant voor een bedrag van  
€ 60.000. Daarnaast de daling van € 40.000 wegens de gewijzigde kostentoerekening. 
 
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. De baten en lasten zijn conform het bijgestelde WRP (water- en 
rioleringsplan) opgenomen. 
 
Afval 
Het in 2017 door de gemeenteraad vastgestelde afvalbeleidsplan is in de begroting verwerkt. De lasten nemen toe 
in verband de verhoogde inzet op afvalscheiding. Dit zorgt in eerste instantie voor hogere lasten die echter in de 
latere jaren zullen leiden tot hogere opbrengsten van het recyclebare afval. De verwachting is dat op termijn de 
afvaltarieven kunnen worden verlaagd, 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 LoZ Nederland  
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner) 185,0 200,0 
Hernieuwbare elektriciteit (%) 1,2 % 11,8 % 

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

Lasten / Baten Taakveld Taakveld omschrijving Werkelij k 2016 Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2 020 Begroot 2021
Lasten 7.1 Volksgezondheid 709.061€         731.855€      751.500€      751.500€      751.500€      751.500€      

7.2 Riolering 2.686.168€      2.394.421€    2.257.615€    2.257.615€    2.257.615€    2.257.615€    
7.3 Afval 2.894.377€      2.336.459€    2.434.519€    2.346.546€    2.311.691€    2.324.595€    
7.4 Milieubeheer 561.549€         425.241€      478.541€      478.372€      478.203€      478.034€      

Totaal Lasten 6.851.156€      5.887.976€    5.922.175€    5.834.033€    5.799.009€    5.811.744€    
Baten 7.1 Volksgezondheid -9.344€            4.000-€          4.000-€          4.000-€          4.000-€          4.000-€          

7.2 Riolering -2.696.469€     2.646.962-€    2.659.962-€    2.659.962-€    2.659.962-€    2.659.962-€    
7.3 Afval -2.861.003€     2.394.027-€    2.588.777-€    2.500.804-€    2.465.949-€    2.478.853-€    
7.4 Milieubeheer -12.612€          6.941-€          1.541-€          1.541-€          1.541-€          1.541-€          

Totaal Baten -5.579.427€     5.051.930-€    5.254.280-€    5.166.307-€    5.131.452-€    5.144.356-€    
Geraamde resultaat 1.271.729€      836.046€      667.895€      667.726€      667.557€      667.388€      
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Programma 8: VHROSV 
    (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijk e vernieuwing) 
 

 
 

Wat willen we bereiken? 
 
Ruimtelijke ordening 
Onze ambities zijn verwoord in de Structuurvisie Loon op Zand 2030, 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 betrekken we onze inwoners, ondernemers en instanties bij het opstellen van plannen en bij het uitvoeren van 
projecten en houden rekening 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.  
 
Lintenvisie en herinrichting winkelgebied 
Onderdeel van de structuurvisie is het opstellen van de lintenvisie Kaatsheuvel, die begin 2018 wordt vastgesteld. 
Een eerste uitvoeringsfase van de lintenvisie is de herinrichting van het winkelgebied, een project dat in 2018 
gestart wordt en in afstemming met ondernemers en bewoners tot stand komt.  
 
  

Omschrijving van het programma 

De gemeente Loon op Zand biedt een aantrekkelijk woonklimaat met gevarieerde woonwijken, levensloopbestendige 
huizen in een groene en veilige omgeving. Duurzaamheid van bouwen en wonen wordt gestimuleerd. 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 deze goede leefbaarheid in buurt en wijk. De gemeente is een schone, groene en milieuvriendelijke gemeente 
die duurzaam en leefbaar is.  
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Nieuwe hoogspanningsverbinding 380kV 
In 2017 is een voorkeurstracé vastgesteld voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg. De 
verbinding gaat in onze gemeente lopen via de ‘bosroute’. De bestaande verbinding langs de Moersedreef en De 
Moer zal daarmee verdwijnen. In 2018 wordt het tracé, zo veel mogelijk samen met belanghebbenden en 
omwonenden, verder geoptimaliseerd.  
 
Natuur en landschap 
We versterken natuur- en landschapswaarden in het buitengebied door uitvoering te geven aan het groenblauw 
stimuleringskader en het regionale afsprakenkader voor kwaliteitsverbetering van het landschap. Daarnaast 
streven we naar een aantrekkelijk landschap (natuur en water) in combinatie met een economisch sterke leisure 
sector. Hieraan werken we samen met onze partners, in het integrale leisure programma voor de regio Hart van 
Brabant.  
 
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 doorontwikkeling 
van het nationaal park tot Van Gogh Nationaal Park.  
 
Vanuit de regio Hart van Brabant werken we aan de integrale gebiedsopgave voor de Loonse en Drunense Duinen 
en de schil eromheen. Deze gebiedsopgave heeft tot doel om de Duinen weer in zijn kracht te zetten als 
belangrijke natuurparel door alle belangen en initiatieven die er spelen op elkaar af te stemmen. Dit gebeurt via 
een intensieve samenwerking met belanghebbenden en moet leiden tot een gezamenlijke gebiedsagenda.  
 
Voor het gebied ten zuiden van de Loonse en Drunense Duinen werken we met de gemeente Tilburg en andere 
stakeholders aan de ontwikkeling van Landschapspark Pauwels. Een belangrijke ambitie binnen deze 
gebiedsontwikkeling is de realisatie van een recroduct (voor recreanten en dieren) over de N261. Dit recroduct 
moet een verbinding leggen tussen Huis ter Heide en het Noorderbos (gemeente Tilburg). De zoeklocatie hiervoor 
is tussen de afslag Loon op Zand en de afslag ter hoogte van Tilburg Noord.  
 
Natuurpoorten 
Er wordt ingezet op een goede ontsluiting van de natuurpoorten 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. We brengen gemeentelijke 
gebouwen in kaart (op het gebied van onderwijs, sport, zorg, welzijn en overige gemeentelijke accommodaties) en 
doen aanbevelingen voor nieuwe gebruiksmogelijkheden (zie ook de paragraaf Gemeentelijk vastgoed). We zetten 
ons primair in voor het (her)ontwikkelen van inbreidingslocaties, maar nemen ook uitbreidingslocaties ter hand om 
in de woningbehoefte te voorzien. We gaan om die reden door met de ontwikkeling van Westwaard, fase 1 en 
Molenwijck-Zuid, fase 3 en 4. 
 
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 bieden we ruimte 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, mede anticiperend op het karakter van de omgevingswet, 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. 
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Implementatie Omgevingswet 
De belangrijkste doelen van de Omgevingswet, die naar verwachting in 2019 in werking treedt, zijn: 

• Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit. 

• Een doelmatig beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving om zo maatschappelijke 
functies te waarborgen. 

 
De Omgevingswet heeft als afgeleide van deze doelstellingen vier belangrijke verbeterdoelen: 

• Het vereenvoudigen, versnellen en verbeteren van besluitvorming in het brede fysieke domein. 
• Meer integraliteit, de integratie van plannen en toetsingskaders. 
• Het vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte. 
• Het doelmatig uitvoeren van onderzoek. 

 
De Omgevingswet heeft impact op de werkprocessen en op medewerkers. Er zal sprake zijn van een 
cultuurverandering. De Omgevingswet bouwt voort op al ingezette ontwikkelingen bij alle overheden: meer 
participatie, meedenken met initiatiefnemer, integraal werken en gebiedsgericht werken. In 2018 bepalen we het 
ambitieniveau van de gemeente en doen we voorstellen voor concrete aanpassingen of veranderingen. Tevens 
starten we met experimenten om meer gevoel te krijgen met de nieuwe wet en werkwijze.  
 
Wonen en Bouwen  
Woonvisie 
Eind 2016 is de Woonvisie” Duurzaam, gevarieerd en betaalbaar wonen in de gemeente Loon op Zand 
2016-2025” opgesteld. De woonvisie gaat in op de volgende thema’s:  

- Voorkomen krimp; 
- Inspelen op de toename van de kleinere en oudere huishoudens; 
- Aantrekken en behouden starters en gezinnen; 
- Goedkope en snelle woningbouw (tijdelijk) voor bijzondere doelgroepen; 
- Inspelen op het hervormen van de langdurige zorg; 
- Duurzaam (ver-)bouwen. 

 
Met Casade zijn hierover prestatieafspraken gemaakt. Deze documenten samen vormen het kader voor 
ontwikkelingen op het gebied van wonen. In 2017 zijn de eerste stappen richting concrete uitwerking van de visie 
en beleid gezet. 
In regionaal verband heeft in 2017 een onderzoek plaatsgevonden naar huisvesting van bijzondere doelgroepen, 
gericht op aantallen, locaties en type woningen. Eind 2017 hebben de regiogemeenten hierover afspraken 
gemaakt. Dit betekent dat in 2018 gezocht gaat worden naar kleinschalige locaties (30-40) voor de huisvesting van 
bijzondere doelgroepen. Denk hier bij aan arbeidsmigranten, maar ook spoedzoekers en jongeren, al dan niet met 
een zorgvraag. Gedacht wordt aan een magic-mix woonvorm. De komende jaren zal de toename van deze 
doelgroepen invloed hebben op het reguliere woningaanbod. Ook ter voorkoming van malafide en ongewenste 
situaties zijn gezamenlijke afspraken gemaakt  
 
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 (2017) 
en het kwalitatief woningbehoeftenonderzoek. In 2017 is gestart met een nieuw regionaal kwalitatief 
woningbehoefteonderzoek (actualisering) 
 
De woningmarkt is in volop in beweging Veel oude en ook nieuwe woningbouwprojecten zijn gestart in 2017. De 
verwachting is dat in 2017 ruim 100 woningen opgeleverd gaan worden. In 2017 is ingezet op sturing van het 
bouwen van de kwalitatief juiste woningen, dit zal in 2018 voortgezet gaan worden. Woningbouwprojecten uit het 
verleden die door diverse omstandigheden pas nu van start gaan, worden waar mogelijk aangepast. Dit betekent 
zoveel mogelijk inzetten op minimale toevoeging van het geen we al in overvloed hebben binnen deze gemeente. 
Vooral ter voorkoming van de waardevermindering van het huidige woningbestand.  
In 2017 is gestart met de zuidwand in het Dorpshart, hier komen 6 eengezinswoningen en 13 kleine 
appartementen, met name bedoeld voor jongeren. Woningbouwprojecten De Hil (14 woningen, mix twee-kapper, 
vrijstaand en rij) en Driestapelenhof (22 woningen, mix twee-kapper, vrijstaand, tegen het landelijk gebied) zijn 
gestart. In 2017 zijn de Nieuwe Vaert (77 woningen, mix) en een deel van Molenwijck (18 woningen) opgeleverd. In 
2018 zal begonnen worden met het woningbouwplan de Els (90 woningen, mix, met de intentie om aan te passen 
naar de toekomstbehoeften). In 2018 gaan de eerste, particuliere woningen in het nieuwbouwplan Westwaard 
gebouwd worden. Dit uitbreidingsplan zet in op landelijk-dorps wonen en duurzaam bouwen wordt gemotiveerd. 
Ook wordt in 2018 gestart met de Peperstraat (appartementen bij het centrum) en op de transformatie van de St. 
Jozefkerk en het bouwen van appartementen bij de kerk. In de kern Loon op Zand wordt gezocht naar 
kleinschalige locaties voor oudere huisvesting. 
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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 gestart zijn 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 
Alleen door aandacht te besteden aan milieu en duurzaamheid hebben we nog een kleine sturing op de 
klimaatverandering. Niets doen is geen optie.  
Duurzaam bouwen en duurzaam verbouwen wordt tot op heden gestimuleerd zonder middelen.  
 
In 2017 hebben regionale samenwerkingsverbanden vorm gekregen. Het doel is om in 2050 energieneutraal te 
zijn. Om dit als gemeente te kunnen bereiken, is het noodzakelijk om samen te werken. De Regionale 
Energiestrategie met uitvoeringsprogramma heeft tot doel om alle duurzaamheidsprojecten op alle terreinen in 
beeld te brengen en te verbinden. Dit wordt ingestoken vanuit de Omgevingswet. Veel activiteiten worden 
gefinancierd vanuit de VNG-gelden, maar deels zal een bijdrage in kennis en financiën gevraagd worden van de 
deelnemers, waaronder de gemeenten. Regionaal wordt ook ingestoken om de woningvoorraad te verduurzamen. 
 
Naast de regionale samenwerkingen 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 is 
samen met Ecloz en Casade een project opgezet voor huurders om hen via zonne-energie een bijdrage te laten 
leveren aan energie reductie en een verlaging van de energienota. In 2018 wordt dit voortgezet en wordt bekeken 
in hoeverre Ecloz met de gemeente dit postcoderoosproject door kan zetten naar eigenaar-bewoners. 
 
Projectontwikkelaars zullen gewezen worden op hun verantwoordelijkheid voor het duurzaam (ver-)bouwen. 
 
Bestaand beleid 

• Structuurvisie Loon op Zand 2030 (2015) 
• Woonvisie 2016 en Prestatieafspraken 
• Handboek Ruimtelijke Kwaliteit (2014) 

 

Wat mag het kosten? 
 

 
 
Toelichting 
Ruimtelijke ordening 
De lagere lasten zijn vooral toe te rekenen aan een andere wijze van kostentoerekening. Als gevolg van de 
economische ontwikkelingen is de verwachting dat de kosten van bestemmingsplannen verder zullen toenemen. 
Doordat de kosten hiervan vergoed worden door de initiatiefnemer, en onbekend is hoe de kosten zich 
ontwikkelen, zijn zowel deze kosten als baten niet verder opgenomen in de begroting. 
 
Grondexploitatie 
In 2017 was een deel van het bruisend dorpshart al geactiveerd en op dit taakveld tot uitdrukking gebracht. Na 
verdeling van het project in twee afzonderlijke projecten. Maken de kosten nog deel uit van programma 0 (voor wat 
betreft deelproject Brandweerkazerne ten behoeve van een deel van de gemeentelijke organisatie en het 
deelproject ‘Zuidwand’ is verkocht en verdwijnt uit de begroting). 
 
Wonen en bouwen 
De afname van de lasten is volledig toe te schrijven aan een andere kostentoerekening (verschuiving naar 
overhead op programma 0). 
 

 

Lasten / Baten Taakveld Taakveld omschrijving Werkelij k 2016 Begroot 2017 Begroot 2018 Begroot 2019 Begroot 2 020 Begroot 2021
Lasten 8.1 Ruimtelijke ordening 1.161.958€      435.176€      173.600€      158.600€      133.600€      133.600€      

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 3.972.595€      232.551€      149.031€      149.031€      149.031€      149.031€      
8.3 Wonen en bouwen 1.669.723€      977.723€      763.679€      742.685€      693.299€      596.892€      

Totaal Lasten 6.804.276€      1.645.450€    1.086.310€    1.050.316€    975.930€      879.523€      
Baten 8.1 Ruimtelijke ordening -229.262€        -€                 -€                 -€                 -€                 -€                 

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -3.879.053€     282.433-€      156.731-€      156.731-€      156.821-€      156.821-€      
8.3 Wonen en bouwen -634.407€        476.407-€      529.090-€      523.395-€      523.395-€      523.395-€      

Totaal Baten -4.742.721€     758.840-€      685.821-€      680.126-€      680.216-€      680.216-€      
Geraamde resultaat 2.061.555€      886.610€      400.489€      370.190€      295.714€      199.307€      
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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 “waar-staat-je-gemeente”. 
 

Indicator LoZ Nederland  
Gemiddelde WOZ-waarde (x € 1.000)  237,0   209,0  
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)  1,7   6,0  
Demografische druk (%)  73,8 %   69,0 %  
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (€)  729,0   644,0  
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€)  808,0   723,0  

 
 
Waardering door inwoners (Burgerpeiling “Waarstaatj egemeente?”) 
Voor dit programma zijn geen stellingen opgenomen als onderdeel van Burgerpeiling WSJG. 
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Paragrafen 
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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 18% een belangrijk onderdeel van de 
inkomsten van de gemeente. 
 
 
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 

 
 
Beleidsuitgangspunten 
Uitgangspunten tariefbeleid 
In de gemeente Loon op Zand hanteren we voor lokale belastingen en heffingen de volgende uitgangspunten: 
• We corrigeren jaarlijks OZB3-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 riolering. 
• De tarieven toeristenbelasting worden verhoogd met 1,39% (cpi-index). 
• De vermakelijkhedenretributie wordt verhoogd met 1,39% (cpi-index), daarnaast wordt de keuze mogelijkheid 

geboden in het financiële perspectief als politieke afwegingen om de retributie uit te breiden met het 
beleidsuitgangspunt “de gebruiker betaalt”. 

• 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. 
 
 
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 begroting 2017 en dus ook in deze begroting is dit 
niet meer toegestaan en worden de kosten van de zogenaamde “overhead” op een zelfstandig taakveld onder 
programma 0 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. Hierna wordt de gevolgde werkwijze kort beschreven. 
 

                                                      
3 Onroerende Zaakbelasting. 
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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. Hieronder wordt 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, naar rato, in 
de diverse heffingstarieven te worden meegenomen. De comptabiliteitsvoorschriften bevatten geen bepalingen 
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. Een en ander hebben wij verwerkt in de verordening geldend vanaf 2017. 
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. 
 
Kostentoerekening 
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 ofwel conform de bestendige gedragslijn, 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. 
 

 
 
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 bedraagt voor 
2018 € 252.000, een stijging ten opzichte van 2017 met 3,9%. 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 304 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. 
 

 
 
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 
€ 1,92 in de vergelijkingsgroep het hoogste tarief is. In vergelijk met buurgemeenten het op twee na hoogste tarief. 
Bij de woonlasten (meerpersoons) bevinden we ons, aan de top van de beide vergelijkingsgroepen. Bij de 
hondenbelasting zitten we onder het gemiddelde en bij de overige tarieven rond het gemiddelde. 
 
  

Rekening 
2016

Begroting 
2017

Begroting 
2018

A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 327€            332€            342€          
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 242€            242€            242€          
C Afvalstoffenheffing voor een gezin 232€            232€            232€          
D Eventuele heffingskorting voor een gezin - -€             -€          

E
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-
waarde (A+B+C-D) 803€            806€            816€          

F
Woonlasten landelijk gemiddelde voor gezin in het 
voorafgaande begrotingsjaar 

722€            722€            729€          

G Belastingcapaciteit (E/F) x 100% 111% 112% 112%

Kengetal belastingcapaciteit

Gemeentenaam
Rangnr. 

Meer 
persoons

Provincie
Woon 
lasten 
1 pers

Woon 
lasten 

meerpers

Toeristen 
belasting

Honden 
belasting

Paspoort
Identiteits 

kaart
Rijbewijs

Uittreksel 
BRP

Omg.verg 
€ 10.000

Omg.verg 
€ 45.000

Omg.verg 
€ 140.000

Vergelijkingsgroep
Dalfsen 56 O 586 647 0,85 48,35 64,75 50,65 38,95 5,25 461 1.091 3.745
Oldebroek 79 Fl 615 668 1,08 0,00 64,75 50,65 38,95 6,75 531 1.103 2.917
Bernheze 213 N-B 656 752 1,35 0,00 64,75 50,65 38,45 14,35 320 1.314 4.012
Loon op Zand 304 N-B 729 808 1,92 44,10 64,70 50,60 38,90 10,00 300 1.350 3.317
Oisterwijk n.v.t. N-B n.n.b. n.n.b. 1,45 60,96 64,75 50,65 38,95 7,85 359 1.526 4.216

Buurgemeenten
Waalwijk 51 N-B 559 637 1,72 44,85 64,75 50,65 38,95 10,95 452 1.454 2.321
Dongen 156 N-B 630 726 0,00 76,56 64,75 50,65 38,95 11,20 308 1.296 3.796
Heusden 58 N-B 577 648 2,00 59,40 64,75 50,65 35,45 8,80 369 1.117 3.146
Tilburg 5 N-B 563 563 3,39 107,86 64,75 50,65 38,95 18,40 312 1.404 4.368
* Woonlasten = OZB, afvalstoffenheffing en rioolrecht
Bron: COELO ( Begrotingscijfers 2017, meest recent ).

Bedragen in €
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Gemeentelijke belastingen 
OZB 
In deze begroting zijn we er van uitgegaan dat de tariefmutatie en de waarde mutatie van onroerende zaken per 
saldo resulteren in een meeropbrengst van 1,5%. 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, nu naar de peildatum 1-1-2017 voor deze 
begroting met gemiddeld 3,9% (indicatie o.b.v. landelijke informatie). De percentages van de werkelijke 
waardeontwikkelingen in onze gemeente zijn half oktober 2017 bekend.  
 
Tarief (percentage) 2018 
Sinds enkele jaren heffen we de OZB via een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage voor 2018 wordt 
beïnvloed door drie 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. 
 
In de tabel hieronder staan de percentages voor 2013-2018. Deze zijn gebaseerd op de huidige WOZ-waarden en 
de besluitvorming over de afgelopen jaren. 

 
 
 
Hondenbelasting 
We gaan er vanuit dat de opbrengsten uit  hondenbelasting gelijk blijven aan de opbrengst van 2017. Daarnaast 
geldt bij deze heffing ook de afspraak van 100% kostendekkendheid, waarbij de laatste jaren het overschot in de 
egalisatiereserve hondenbelasting is gestort. In de nota Reserves en Voorzieningen is deze reserve gemaximeerd 
op € 75.000. Dit maximum wordt eind 2017 bereikt. Het nu overblijvende verschil blijft ten gunste van de algemene 
middelen. Het tarief wordt niet verhoogd. 
 

 
 

 

indicatief

 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Woningen     
Eigenaar 0,1131 0,1263 0,1367 0,1381 0,1379 0,1361
Gebruiker - - - - - -
Totaal 0,1131 0,1263 0,1367 0,1381 0,1379 0,1361
     
Niet-Woningen     
Eigenaar 0,1684 0,1836 0,1969 0,2077 0,2177 0,2217
Gebruiker 0,1351 0,1473 0,158 0,1667 0,1747 0,1779
Totaal 0,3035 0,3309 0,3549 0,3744 0,3924 0,3996

% WOZ-waarde

Tarief 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1e hond 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10 44,10
2e en volgende hond 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00
kennel 242,15 242,15 242,15 242,15 242,15 242,15 242,15

Tarieven in €
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Vermakelijkhedenretributie 
Deze is in 1999 ingevoerd als vervanging voor de toeristenbelasting op dagrecreatie. De heffingsgrondslag is toen 
bepaald op € 226.890. Voor 2018 is rekening gehouden met een indexering van de vermakelijkheden plafond zoals 
in voorgaande jaren van toepassing was.  
 

 
Het college is in gesprek met de Efteling over de vermakelijkhedenretributie. In het financieel perspectief is een 
voorstel gedaan voor verhoging van de vermakelijkhedenretributie conform het profijtbeginsel.  
 
Toeristenbelasting  
De tarieven worden aangepast met de index van 1,39% (de cpi-index). 
 

 
 
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.  
 
In 2017 heeft de gemeenteraad het nieuwe Afvalbeleidsplan vastgesteld. Centraal in het nieuwe beleid staat de 
versterkte inzet van onze gemeente op de scheiding van de afvalstromen en de beheersing van de aan de burgers 
in rekening te brengen tarieven. Dit wordt bereikt door terugdringen van het restafval. Tezamen met de lagere 
verwerkingskosten en de mogelijke maximering van de egalisatievoorziening kunnen de tarieven voor de 
afvalstoffenheffing vanaf 2019 worden verlaagd oftewel de inwoners die een goede afvalstoffenscheiding 
realiseren kunnen worden beloond met een lager tarief. Om die reden stellen we voor de tarieven voor 2018 te 
bevriezen op het niveau van 2017 om de voorziening wat verder te versterken totdat het gestelde maximum van  
€ 350.000 in de loop van het jaar 2019 is bereikt. Bij gelijkblijvende omstandigheden is het dan mogelijk vanaf 2019 
het tarief licht te laten dalen. Voor het definitieve tarief 2018 ontvangt de raad in december 2017 een voorstel. 
 

Tarief 2013 2014 2015 2016 2017 
Indicatie 

2018 
Eenpersoonshuishouden € 150,72 € 150,72 € 150,72 € 153,00 € 153,00 € 153,00 
Meerpersoonshuishouden € 227,88 € 227,88 € 227,88 € 231,96 € 231,96 € 231,96 
Bedrijven € 275,76 € 275,76 € 275,76 € 280,68 € 280.68 € 280,68 

Vermelde tarieven zijn inclusief omzetbelasting. 
 
 

Overzicht baten en lasten hondenbelasting 2018
Directe lasten
Kapitaallasten voorzieningen 6.996
Beheerkosten voorzieningen: uitlaatplekken, HoPo-bakken 41.329
Perceptiekosten 19.781
Kosten handhaving 18.000
Totaal directe lasten 86.106

Toegerekende lasten en overhead
Totaal overhead 37.894
Totaal te dekken lasten 124.000

Belastingopbrengsten 124.000
Saldo 0

Tarief 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Vermakelijkhedenretributie 252.952€  256.999€  260.211€  262.813€  265.441€  268.000€  

Tarief 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hotels 1,77€      1,86€      1,88€      1,90€      1,92€      1,94€      
Recreatiebungalows 1,33€      1,40€      1,42€      1,43€      1,44€      1,46€      
Overige accommodaties 1,02€      1,07€      1,08€      1,09€      1,10€      1,11€      
Jaarplaats 118,93€  124,80€  125,97€  127,14€  128,41€  130,08€  
Seizoenplaats 131,17€  137,59€  138,88€  140,17€  141,57€  143,41€  
Voorseizoenplaats 67,93€    71,27€    71,94€    72,60€    73,32€    74,27€    
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Specificatie en toelichting bij de kosten toegerekend aan de afvalstoffenheffing. 

 
 
 
 
 
 
  

Overzicht van de lasten en baten van de afvalstoffenheffing Bedrag 2018

Directe lasten van:
Afvalinzameling 547.116
Afvalverwerking restafval en GFT 390.000
Implementatie afvalbeleidsplan 74.600
Milieustraat 453.226
Inzameling glas 31.670
Papiercontainers 101.000
Cooltainer 0
Wit en bruingoed 300
Asbestcontainer 9.500
Chemisch afval 23.900
Inzamelen kunstof verpakkingsmateriaal 245.000
Zwerfafval (zie ook baten) 27.500
Overige directe kosten van de reiniging 406.562

Totaal directe lasten 2.310.374

Directe baten van:
Afvalinzameling 5.000
Grofvuilophaaldienst 1.500
Milieustraat 5.000
Glas grondstof 26.605
Papier grondstof 124.200
Afvoer wit- en bruingoed 8.600
Chemisch afval 0
Kunststof grondstof 305.000
Zwerfafval (zie ook lasten) 27.500
Overige baten van reiniging 0

Totaal directe baten 503.405

Saldo directe baten en lasten 1.806.969

Toegerekende indirecte baten en lasten
Aandeel van de overheadkosten 154.258                     

Nettokosten te dekken uit afvalstoffenheffing 1.961.227

Afvalstoffenheffing
Heffing reinigingsrechten bedrijven 43.840                       
Afvalstoffenheffing huishoudens 2.041.532                 

Totaal afvalstoffenheffing 2.085.372                 

Restant saldo ("+" = overschot; "-" = tekort) 124.145

Ontrekking uit voorziening reiniging voor dekking tekort
Storting overschot in voorziening reiniging 124.145                     

Resultaat na verrekening voorziening -                                  
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Het verloop van de voorziening reiniging 2018 tot en met 2021. 

 
 
In overeenstemming met het Afvalbeleidsplan 2017-2021 worden de tarieven voor de afvalstoffenheffing verlaagd 
zodra de voorziening het maximum heeft bereikt van € 350.000. Dit is naar verwachting voor het eerst in het jaar 
2019. Het bedrag dat aan de inwoners wordt teruggegeven is vermeld op de laatste regel. 
 
 
Rioolheffingen  
In 2017 is het nieuwe water- en rioleringsplan 2017-2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan met de 
geplande omvangrijke investeringen is integraal in deze begroting verwerkt. Ondanks het feit dat door forse 
investeringen in de komende jaren fors minder in de voorziening kan worden gestort, wordt voorgesteld om de 
tarieven voor 2018 op niveau 2017 te handhaven.  
 

Tarief  2013 2014 2015 2016 2017 
Indicatie 

2018 
Minimumtarief (tot 250 m3) € 208,80 € 219,36 € 230,28 € 241,80 € 241,80 € 241,80 

 
Specificatie en toelichting bij de kosten toegerekend aan de rioolheffing. 

 

Voorziening reiniging 2018 2019 2020 2021
Saldo per 1 januari van het jaar 311.442                     350.000             350.000                  
Stortingen in het jaar 38.558                       -                           -                               
Ontrekkingen in het jaar -                                  -                           -                               
Saldo per 31 december van het jaar 350.000 350.000 350.000

Het in begroting verwerkte effect van de tariefsverlaging 0 -125.973 -198.328 -227.924

311.442

187.297                                   
124.145                                   

-                                                

Overzicht van de baten en lasten van de rioolheffin g 2018
Directe lasten van:

Kapitaallasten

Riolering 659.334         

Hemelwaterbeheer 85.848           

Grondwaterbeheer -                   

Riolering nieuwe projecten 132.478         

Overige beheerkosten

Vrijverval Riool 660.235         

Druk Riool 78.200           

Hemelwater 223.268         

Grondwater 21.175           

Hoofdgemalen 173.418         

Totaal directe lasten 2.033.956    

Directe baten van:

Vrijverval Riool, huisaansluitingen 15.000           

Drukriool, bedrijfsaansluting -                   

Investeringsbijdragen 36.553           

Totaal directe baten 51.553         

Toegerekende indirecte baten en lasten

Lasten:  Aandeel van de overheadkosten 450.543         

Baten:  Dekking kapitaallasten uit bruteringsreserve 48.196           

Nettokosten te dekken uit de rioolheffing 2.384.750    

Rioolheffing

Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwate 1.565.244      

Baten rioolheffing grond- en hemelwater 1.043.165      

Totaal rioolheffing 2.608.409    

Restant saldo ("+" = overschot; "-" = tekort) 223.659       

Storting in voorziening egalisatie 223.659         

Saldo t.l.v. de algemene middelen ("-"= tekort) -                   
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Onder de directe lasten zijn vanaf 2018 uitsluitend de personele kosten van (beleids)medewerkers riolering 
opgenomen. Zij zijn fulltime bezig met riolering. Voorheen werden de kosten van leiding en ondersteuning 
(personeelskosten en organisatiekosten) ook naar rato aan de riolering onder directe lasten gerekend. Onder de 
vernieuwde comptabiliteitsvoorschriften is dit na het overgangsjaar 2017 niet meer toegestaan. Laat onverlet dat 
deze kosten wel in het tariefberekening van de rioolheffing mag worden meegenomen. Gevolg is dat er een 
verschuiving van kosten is geweest van de directe lasten naar de toegerekende indirecte baten en lasten 
 
Het verloop van de voorziening riolering 2018 tot en met 2021. 
 

 
 
Door de omvangrijke investeringen in 2017 en 2018 loopt de jaarlijkse storting vanaf 2019 terug naar ongeveer  
€ 90.000. Dat is ook voorzien in het Water en rioleringsplan 2017-2020 dat in 2017 door de gemeenteraad is 
vastgesteld. Er is nog ruimte om nieuwe investeringen te doen. 
 
Naar aanleiding van een opmerking van de accountant bij de jaarrekening 2015, de inzet van de bruteringsreserve 
voor een jaarlijkse bijdrage voor dekking van kapitaallasten zou niet zijn toegestaan, hebben wij de gemeenteraad 
voorgesteld die reserve te storten (een bedrag van € 1,1 mln.) in de egalisatievoorziening riolering. In 2016 heeft 
die accountant zijn zienswijze weer aangepast. In deze begroting is de oude situatie van voor 2015 weer hersteld. 
Jaarlijks wordt een deel van de kapitaallasten riolering gedekt uit een jaarlijkse bijdrage ( € 48.196, zie overzicht 
baten en lasten hierboven) uit de bruteringsreserve. 

  

Het meerjarig verloop van de voorziening riolering 2 018 2019 2020 2021

Saldo per 1 januari van het jaar 3.938.558      4.162.217      4.252.706     4.342.329       

Stortingen in het jaar 223.659         90.489           89.623          85.999            

Onttrekkingen in het jaar -                   -                   -                  -                    

Saldo per 31 december van het jaar 4.162.217    4.252.706    4.342.329   4.428.328     
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Paragraaf 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing  
 
Inleiding 
Het weerstandsvermogen geeft antwoord op de vraag in hoeverre een gemeente in staat is om niet afgedekte 
risico’s op te vangen met gereserveerde financiële middelen (weerstandscapaciteit). Voldoende 
weerstandsvermogen zorgt ervoor dat de uitvoering van taken en het voorzieningenniveau bij financiële 
tegenslagen gegarandeerd blijven. Voldoende weerstandsvermogen gaat over twee vragen: 

1. Welke risico’s lopen we? 
2. Wat is de beschikbare weerstandscapaciteit? 

 
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 Score 
Gering (minder als 1 x per 4 jaar) 1 
Gemiddeld (ongeveer 1 x per 4 jaar) 3 
Hoog (minimaal 1 x per jaar) 5 

 
Financieel gevolg Score 
Gering (< 0,1% omzet = < € 50.000 1 
Beperkt (> 0,1% omzet < 0,5 % omzet = tussen € 
50.000 en € 250.000) 

2 

Groot (> 0,5 % omzet = > € 250.000) 3 
Omzet: lasten programma’s Loon op Zand (begroting 2018: afgerond € 50 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 Gevolg 
Scores >= 10 Hoog risico. Als het een financieel risico betreft dient weerstandsvermogen aanwezig te zijn. 

5 < Scores < 10 
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. 

Scores < 5 
Gering risico. Voor zover het financiële gevolgen betreft wordt verwacht die binnen de 
reguliere bedrijfsvoering te kunnen dragen. 

 
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 2013-
2016 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 € 25.000. 
 
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 2018. 
 

Structureel   
 Onbenutte belastingcapaciteit   - 
 Onroerende zaakbelasting  - 
 Onvoorzien  € 25.000 

 subtotaal structureel  € 25.000 
    
Incidenteel   
 Weerstandsreserve  € 6.669.190 
 Algemene reserve  € 2.185.566 

 subtotaal incidenteel  € 8.854.756 
    
 Totale weerstandscapaciteit  € 8.879.756 
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Weerstandsratio 
De confrontatie van risicoprofiel en weerstandscapaciteit is opgenomen in de volgende tabel. 
 

Weerstandsvermogen   Beschikbaar    Benodigd 
          
 Structureel   A  25.000  B  1.198.750 
 Incidenteel   C  8.854,756  D  3.498.600 
 Totaal   E  8.879.756  F  4.697.350 
       
 Structureel (A/B)   0,02    
 Incidenteel (C/D)   2,53    
 Totaal (E/F)    1,89     

De verhouding E/F is ten opzichte van 2017 licht verbeterd (was 1,63). 
 

Ratio Waardering 
        
 > 2,0   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  

 
Ten opzichte van de jaarrekening 2016 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 al 
weer gestegen tot 1,89. 
 
Financiële kengetallen 
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten met ingang van het begrotingsjaar 2016 een 
basis set 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. 
 

 
 

 
 
 

Rekening 
2016

Begroting 
2017

Begroting 
2018

1a. Netto schuldquote 56% 44% 83%
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 48% 42% 75%
2. Solvabiliteitsratio 28% 26% 22%
3. Structurele exploitatieruimte 5% 1% 0%
4. Grondexploitatie 26% 21% 28%
5. Belastingscapaciteit 111% 112% 112%

Financiële kengetallen

Netto schuldquote
Rekening 

2016
Begroting 

2017
Begroting 

2018
A Vaste schulden 37.500 31.115 47.638
B Netto vlottende schulden 6.137 6.647 6.500
C Overlopende passiva 3.633 2.000 3.941
D Financiële vaste activa 7.317 6.907 7.278
E Uitzettingen 6.451 2.000 6.605
F Liquide middelen 198 500 500
G Overlopende activa 2.586 500 2.500
H Totale baten excl. mutaties reserves 54.499 67.274 49.805

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x100% 56% 44% 83%

Bedragen x € 1.000
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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 2017, laag te noemen. Het totaal van de baten 2017 
(onder H.) is extra hoog omdat boekingen in verband met wijziging van de BBV hierin zijn meegenomen. Het 
percentage wordt sterk beïnvloed door de post (A) Vaste schulden. In 2016 en 2017 zijn nieuwe leningen (totaal € 
18,5 mln.) aangetrokken voor de financiering van investeringen in 2017 en 2018. Bijvoorbeeld de Tidal Flow, de 
Werft en rioleringsprojecten. 

 

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 2017, laag te noemen. Het totaal van de baten 2017 
(onder H.) is extra hoog omdat boekingen in verband met wijziging van de BBV hierin zijn meegenomen. Het 
percentage wordt sterk beïnvloed door de post (A) Vaste schulden. In 2016 en 2017 zijn nieuwe leningen (totaal € 
18,5 mln.) aangetrokken voor de financiering van investeringen in 2017 en 2018. Bijvoorbeeld de Tidal Flow, de 
Werft en rioleringsprojecten. 

 

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin Loon op Zand in staat is op de lange termijn aan haar 
financiële verplichtingen te voldoen. Onder invloed van de nieuw aangetrokken geldleningen is het percentage licht 
gedaald. 

Rekening 
2016

Begroting 
2017

Begroting 
2018

A Vaste schulden 37.500 33.190 47.638
B Netto vlottende schulden 6.137 7.217 6.500
C Overlopende passiva 3.633 2.000 3.941
D Financiële vaste activa 11.627 11.263 11.300
E Uitzettingen 6.451 2.000 6.605
F Liquide middelen 198 500 500
G Overlopende activa 2.586 500 2.500
H Totale baten excl. mutaties reserves 54.499 67.274 49.805

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x100% 48% 42% 75%

Bedragen x € 1.000

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte  leningen

Solvabiliteitsratio
Rekening 

2016
Begroting 

2017
Begroting 

2018
A Eigen vermogen 21.191 17.479 18.557
B Balanstotaal 76.706 67.403 85.205

Solvabiliteit (A/B) x 100% 28% 26% 22%

Bedragen x € 1.000
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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.

 

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 2018 is er sprake van een structureel sluitende begroting. 

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. 
 

  Voldoende Matig Onvoldoende  
 1a Netto schuldquote  0%-100% 100%-130% > 130% 
 1b Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen  0%-100% 100%-130% > 130% 
 2 De solvabiliteitsratio >30% 20%-30% <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 20%. Voor bedrijven is die ratio 
overigens van groter belang dan voor gemeenten. 
 
Kengetal grondexploitatie 
Een norm bepalen voor het kengetal grondexploitatie is lastig. De boekwaarde van de gronden in bezit zegt 
namelijk nog niets over de relatie tussen de vraag en aanbod van woningbouw dan wel m2 -bedrijventerrein. 
Maatwerk is hiervoor van toepassing, dat wil onder andere zeggen: hoeveel woningen of m2-bedrijventerrein zijn 
gepland, het type en op welke plek. Daarnaast is het van wezenlijk belang wat de te verwachten vraag zal zijn. Om 
hierin meer inzicht te bieden wordt jaarlijks de Meerjarenprognose Projecten Grondebedrijf (MPG) opgesteld en 
worden bij de jaarrekening tijdig voorzieningen gevormd voor te verwachten verliezen. De boekwaarde van de 
gronden geeft wel weer of een gemeente veel middelen heeft geïnvesteerd in de grondexploitatie. Die middelen 
dienen namelijk nog wel terugverdiend te worden. 
 
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. Verder hebben we een structureel sluitende begroting. Hiermee kunnen we 
concluderen dat onze financiële positie prima op orde is. Vooral in de incidentele sfeer kunnen we een behoorlijk 
stootje hebben. 
De bovenstaande kengetallen zijn mede gebaseerd op onderstaande balansprognose. 

Rekening 
2016

Begroting 
2017

Begroting 
2018

A Niet in exploitatie genomen bouwgronden 2.215 1.500 2.000
B Bouwgronden in exploitatie 11.866 12.560 12.000
C Totale baten excl. mutaties reserves 54.499 67.274 49.805

Kengetal grondexploitatie (A+B)/C x 100% 26% 21% 28%

Kengetal grondexploitatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 
2016

Begroting 
2017

Begroting 
2018

A Totale structurele lasten 47.125 47.554 49.667
B Totale structurele baten 49.764 48.043 49.785
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 747 956 765
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 899 770 665
E Totale baten 57.933 49.131 50.570

Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C) )/(E) 
x 100% 5% 1% 0%

Kengetal structurele exploitatieruimte

Bedragen x € 1.000
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Balansprognose: 

 
  

Activa (x € 1.000) 31-12-2016 31-12-2017 Passiva (x € 1.000) 31-12-2016 31-12-2017
Imateriele vaste activa 2 500 Eigen vermogen 21.191 18.557
Materiële vaste activa 43.110 51.800 Voorzieningen 8.246 8.569
Financiële vaste activa 11.627 11.300 Leningen -langlopend- 37.500 47.638

54.739 63.600 66.937 74.764
Voorraden 12.733 12.000
Vorderingen (uitzett.< 1jr) 3.737 4.000 Kortlopende schulden 6.137 6.500
SKB (** 2.714 2.605
Liquide middelen 198 500
Overlopende activa 2.586 2.500 Overlopende passiva 3.633 3.941

21.968 21.605 9.770 10.441

76.707 85.205 76.707 85.205
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Overzicht Reserves en Voorzieningen  
 

 

 

  

Omschrijving Saldo vermeer- vermin- Saldo
1-1-2018 deringen deringen 31-12-2018

I. ALGEMENE RESERVES
1.     Algemene reserve 2.185.566   230.000     65.000       2.350.566   
105. Geblokkeerde weerstandsreserve 6.669.190   6.669.190   
Totaal algemene reserves 8.854.756   230.000     65.000       9.019.756   

II. BESTEMMINGSRESERVES

a. DEKKINGSRESERVES
3.   Reserve brutering 4.053.680   91.040       378.071     3.766.649   
5.   Reserve aandelen BNG 95.035       95.035       
9.   Reserve winstuitkering HNG 243.873      77.009       166.864      
Subtotaal dekk ingsreserves 4.392.588  91.040      455.080    4.028.548  

b. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
14.   Reserve recreatie 475.523      180.000     55.000       600.523      
17.   Reserve kunstbeleid -                -                
27.   Reserve huisvesting 131.100      131.100      
28.   Reserve decentraal arbeidsvoorwaardenbeleid 21.613       21.613       
38.   Reserve onderhoud woonwagencentrum 10.956       10.956       
42.   Reserve onderwijs algemeen 158.894      211.990     370.884      
114. Reserve aanpassing infrastructuur kern LoZ 420.213      8.404        428.617      
135. Reserve bomen 68.156       68.156       
136. Reserve monumentenbeleid 4.391         4.391         
139. Reserve brutering kap.lasten Het Klavier 800.000      175.000     625.000      
143  Bestemmingsreserve Sociaal Domein 900.571      900.571      
Grondbedrijf:
67.  Reserve stimulering volkshuisvestingsbeleid  44.178       44.178       
68.  Reserve investeringen grondbedrijf 21.112       422           21.534       
69.  Reserve bovenwijkse voorzieningen 70.702       70.702       
70.  Reserve voor planherziening 188.209      188.209      
Subtotaal overige bestemmingsreserves 3.315.620  400.816    230.000    3.486.436  

c. EGALISATIERESERVES
37.   Egalisatiereserve onderhoud gebouwen 260.182      8.292        268.474      
41.   Egalisatiereserve automatisering 508.002      508.002      
125. Egalisatiereserve hondenbelasting 74.703       74.703       
128. Egalisatiereserve openbaar groen/plantsoenen 130.523      130.523      
129. Egalisatiereserve openbare verlichting 118.773      118.773      
130. Egalisatiereserve wegen 431.530      431.530      
134. Egalisatiereserve rechtspositionele verplichtingen 470.077      470.077      
142. Egalisatiereserve verkiezingen -                35.000       35.000       -                
Subtotaal egalisatiereserves 1.993.790  43.292      35.000      2.002.082  

Subtotaal bestemmingsreserves 9.701.998   535.148     720.080     9.517.066   

Totaal reserves 18.556.754 765.148     785.080     18.536.822 
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Vervolg overzicht Reserves en Voorzieningen 
 

 
 
 
 

  

Omschrijving Saldo vermeer- vermin- Saldo
1-1-2018 deringen deringen 31-12-2018

III. VOORZIENINGEN-VERLIESVOORZIENINGEN

a. VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTING EN VERLIEZEN
63.  Voorziening pensioenen wethouders 3.651.542   42.000       125.545     3.567.997   
       Voorziening faciliterende plannen grondbedrijf -                
Subtotaal voorziening voor verplichting en verliezen 3.651.542  42.000      125.545    3.567.997  

b. VOORZIENINGEN TER EGALISEREN VAN KOSTEN
137. Voorziening groot onderhoud Wetering 681.663      681.663      
141. Voorziening onderhoud De Werft -                -                
Subtotaal voorziening ter egaliseren van kosten 681.663     -               -               681.663     

c. VOORZIENING VAN DERDEN VERKREGEN MIDDELEN
   BESTEMMING GEBONDEN
131. Voorziening riolering 3.938.558   223.659     4.162.217   
138. Voorziening reiniging 296.747      124.145     420.892      
Subtotaal voorziening van derden gebonden verkregen middelen bestemming gebonden4.235.305  347.804    -               4.583.109  

Totaal voorzieningen: 8.568.510   389.804     125.545     8.832.769   

Totaal reserves en voorzieningen: 27.125.265 1.154.952  910.625     27.369.592 

Structurele lasten en baten reserves 
Rentetoevoeging 329.866€   
Reserve Onderwijs algemeen 211.990€   
Egalisatie reserve Verkiezingen 35.000€     
Egalisatie Reserve Onderhoud Gebouwen 8.292€       
Reserve Recreatie 180.000€   
Lasten 765.148€   
Reserve Brutering -378.071€  
Reserve exploitatie Klavier -175.000€  
Reserve Winstuitkering HNG -77.009€    
Egalisatie reserve Verkiezingen -35.000€    
Baten -665.080€  
Saldo 100.068€   
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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 Riolering Plan (WRP), Verkeer en vervoersplan en het 
groenbeleidsplan.  
De beheerplannen voor groen, wegen en openbare verlichting zijn de basis voor het onderhoud. 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 vast stelling  

Integraal beleid openbare ruimte (IBOR)  2014 

Hemelwatervisie 2016 

Water- en Riolering Plan 2017-2021 Jan 2017 

Verkeersplan 2017-2025 /parkeerbeleid  Jan 2017/ 2016 

Groenbeleidsplan / (nieuw Groenstructuurplan) 2010 / (2018) 

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 2018 in het programma staan zijn; 

- Project 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 ca. € 1.000.000. 

- Project Leo XIII straat en Loonsevaert, de inrichting van de Leo XIII straat en Loonsevaert voldoet niet 
meer aan de huidige functie en is erg gedateerd met knelpunten voor wegen en verkeer. Een herinrichting 
is vele jaren uitgesteld. In de Loonsevaert ligt momenteel een gemengd riool van slechte kwaliteit. Dit riool 
wordt vervangen door een gescheiden riool. Geraamde kosten zijn ca. € 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 zijn we in 2017 gestart 
met de pilot burgergericht beheer. In 2017 is vooral ingezet op de implementatie van het onderhoud en de 
afstemming met de samenwerkende partners. Daarnaast zijn plannen gemaakt voor de communicatie met de 
burger over hun waardering. In 2018 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. 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. 
 
  



83 
 

Financiële middelen 
In totaal geven we jaarlijks ca. 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 januari 2017 is het WRP voor 
de periode 2017-2020 vastgesteld door de raad. 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 en vastgesteld in 2016. De hemelwatervisie is de basis voor het WRP en de 
maatregelen die hieruit voortkomen zijn verwerkt en gefinancierd vanuit het WRP. Met het vaststellen van het WRP 
hebben we ook een actieplan door de raad laten vaststellen met hierin de projecten om het rioolstelsel te beheren, 
en het hemelwater te beheersen.  
 
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. De tarieven voor rioolheffing worden 
bepaald op basis van de geraamde jaaruitgaven en de stand van de voorziening. 
 
Wegen  
De basis voor het wegbeheer is het beheerplan wegen, en de onderhoudsniveaus die door de raad met het IBOR 
zijn vastgesteld. In 2018 wordt het beheerplan vernieuwd. Hierin wordt de onderhoudsbehoefte voor de 
middellange termijn bepaald met een doorkijk naar de toekomst. Uit het vigerende beheerplan weten we dat de 
onderhoudsbehoefte en daarmee de beheerkosten de komende jaren toenemen. Dit komt omdat meer wegen 
vanwege hun leeftijd groot onderhoud nodig hebben. Daarnaast ervaren we het ontbreken van een 
vervangingsbudget nog steeds als een knelpunt bij het beheer. In het nieuwe beheerplan wordt dit inzichtelijk 
gemaakt en vertaald naar benodigde budgetten.  
 
Het dagelijks onderhoud aan de verhardingen is vanaf 1 januari 2017 onderdeel van de pilot burgergericht beheer. 
Groot onderhoud is onderdeel van integrale projecten en staat vermeld in het Integraal jaarprogramma openbare 
ruimte (IJOR). Verder zijn in 2018 het fietspad en het trottoir, in de Modelleur en in de Horst ter hoogte van de 
voormalige Rabobank tot de Van Heeswijkstraat, ingepland voor onderhoud. Ook wordt de Lage Zandschel 
geasfalteerd aansluitend aan de werkzaamheden voor de bomen.  
 
Financieel 
Onderhoud van civiele kunstwerken is nog geen onderdeel van de beheerplannen en beschikbare budgetten. In 
het nieuwe beheerplan kunstwerken gaan we structureel onderhoud voor civiele kunstwerken opnemen. In de 
begroting 2019 kan dit worden verwerkt. Uit een schouw blijkt dat de bruggen in de Vaandrigstraat en 
Amerikastraat op korte termijn moeten worden vervangen om de veiligheid te kunnen blijven waarborgen. In 2018 
worden de bruggen opgeknapt.  
 
In het vigerende 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 extra budget 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. De 
daadwerkelijke toekenning van het extra budget 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. 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. De verlichting in de Hei-akker wordt omgevormd naar LED. De verlichting in de Loonsevaert en Leo XIII 
straat wordt wellicht vervangen of omgevormd naar LED. 
Het beheer van de lichtmasten is in de zomer van 2015 ondergebracht bij de gemeente Dongen. Dongen heeft via 
de Dienstverleningsovereenkomst Openbare verlichting het beheer tot de zomer van 2018 onder haar hoede. 
Medio 2018 is het goede moment een eindevaluatie te houden van de ambtelijke samenwerking en de prestaties 
van de aannemer om te beoordelen of de samenwerking wordt voortgezet. 
 
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  
In 2017 zijn we gestart met een nieuw groenstructuurplan. Dit wordt het kader voor versterking van de 
groenstructuur en bescherming van waardevolle bomen. We zoeken hierbij de samenhang met de structuurvisie, 
de verkeersvisie en de hemelwatervisie. 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. We investeren bv in een groene hoofdstructuur zowel binnen- als buiten 
de bebouwde kom, in minder overlast van bomen in woongebieden en in de campagne “tegel eruit en plant er in”. 
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. 
 
Groenbeheer 
De basis voor het groenbeheer is het beheerplan groen, en de onderhoudsniveaus die door de raad zijn 
vastgesteld. De raad heeft vanaf 2017 budget vrijgemaakt om het onderhoudsniveau van groen en onkruid op 
verharding in woonbuurten te verhogen naar niveau B. Het onderhoud is onderdeel van de pilot burgergericht 
beheer en ondergebracht bij WML Facilitair. In 2018 zetten we minimaal in op het vasthouden van de afgesproken 
niveaus en verbeteren van de burgertevredenheid. 
 
In 2018 maken we een nieuw beheerplan Groen. Hiermee krijgen we inzicht in de actuele arealen en het 
noodzakelijk beheer voor de komende jaren. Vanuit het huidige beheerplan is geen budget beschikbaar voor 
vervanging van groen en bomen. In het nieuwe beheerplan geven we, naast het benodigde onderhoudsbudget, 
aan hoeveel budget structureel nodig is voor vervanging van groen. Zo’n vervangingsbudget is gericht op het 
instant houden van bestaande groenvoorzieningen en staat dus los van eventuele investeringen die voort komen 
uit het Groenstructuurplan.  
 
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.  
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 heeft 
de raad besloten tot een hoger onderhoudsniveau voor het groen in woonbuurten vanaf 2017 en hiervoor de 
benodigde middelen beschikbaar gesteld.  
 
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. In 2018 worden de 
budgetten voor de speelvoorzieningen in het nieuw beheerplan Groen opgenomen. 
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Gebouwen  
Op basis van de nu opgedane ervaringen en de uitgangspunten van het nieuwe in voorbereiding zijnde 
accommodatiebeleid komen we in 2018 met uitgewerkte voorstellen over de gevolgen voor de  
vastgoedorganisatie. 
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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 2015 door de gemeenteraad is 
vastgesteld. 
 
In het treasurystatuut 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 treasurystatuut. De gemeente verricht geen 
“near banking” of “banking” activiteiten daar dit niet tot de kernactiviteiten van de gemeente behoort. 
 
Interne en externe ontwikkelingen  
Vanaf 1 januari 2009 zijn enkele veranderingen doorgevoerd in de Wet fido4: 

• Einde hypotheekverstrekking “eigen” personeel – Onze gemeente heeft één lopende hypotheek aan 
“eigen” personeel. Er worden geen nieuwe hypotheken meer verstrekt. 

• De nieuwe renterisiconorm: deze is gedefinieerd als het bedrag ter grootte van een percentage van het 
begrotingstotaal. Loon op Zand voldoet aan de norm. 

• Informatie over de kasgeldlimiet opnemen in de begroting en het jaarverslag. Het regulier verzenden van 
de kwartaalrapportages over de kasgeldlimiet aan de toezichthouder is vervallen. 

• Zorgvuldig uitzetten van gelden bij financiële instellingen binnen het EMU-gebied5 met minimaal een A-
rating. Dit is een voorwaarde in ons treasurystatuut (2015). 

• Bevoegdheid over het beheer van de administratieve organisatie van de financieringsfunctie bij het college. 
 
Risicobeheer 
Voor de programmabegroting 2018 – 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. 
 

 

                                                      
4 Financiering decentrale overheden. 
5 Economische en Monetaire Unie. 

Kasgeldlimiet (bedragen x 1.000) Rekening 2016 Begroo t 2017 Begroot 2018
Omvang begroting 50.000             49.000             53.000             
1. Toegestane kasgeldlimiet ( 8,5 % begroting) 4.250              4.165               4.505               
2. Omvang Vlottende korte schuld (rekening courant gemeente) 6.137              1.000               6.500               
3. Vlottende middelen (kortlopende vorderingen) 6.649              8.500               7.105               
4. Totaal kasgeld (2) – (3) -512                -7.500              -605                 
5. Toegestaan kasgeld limiet (1) 4.250              4.165               4.505               
6. Overschot op kasgeldlimiet (4-5) -4.762             -11.665            -5.110              
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Loon op Zand voldoet aan de rente risiconorm. 
 
Financiering 
Dit onderdeel geeft inzicht in de ontwikkeling van de financieringspositie van de gemeente Loon op Zand. 
 

 
Loon op Zand maakt gebruikt van langlopende leningen bij banken met minimaal een AA-rating. 
 

 
 
Garanties op leningen aan derden 
Naast de leningen die de gemeente zelf aangaat zijn er nog een aantal leningen “door verstrekt” aan derden of 
staan we garant voor leningen die aan derden zijn verstrekt 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 gemeenten 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. 
 
  

Rente risiconorm (bedragen x 1.000) Rekening 2016 Beg root 2017 Begroot 2018
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) 6.000              -                  -                  
3b. Nieuw verstrekte vaste leningen (u/g) -                  -                  -                  
4.   Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b 6.000              -                  -                  
5.   Betaalde aflossingen 2.222              2.074               3.002               
6.   Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 2.222              -                  -                  
7.   Renterisico op vaste schuld (2+6) 2.222              -                  -                  

Bepaling rente risiconorm (bedragen x 1.000) Begroti ng 2016 Begroot 2017 Begroot 2018
8.   Begrotingstotaal afgerond 50.000             49.000             53.000             
9.   Bij het ministerie regeling vastgesteld percentage 20 % 20% 20% 20%
10. Renterisiconorm   10.000             9.800               10.600             

Toets rente risiconorm (bedragen x 1.000) Rekening 2 016 Begroot 2017 Begroot 2018
10. Renterisiconorm 10.000             9.800               10.600             
7.   Renterisico op vaste schuld 2.222              -                  -                  
11. Ruimte(+)/Overschrijding(-)(10-7) 7.778              9.800               10.600             

Mutaties in de leningenportefeuille opgenomen gelde n o/g (bedragen x € 1.000) Bedrag Gemiddelde rente
Stand per 01-01-2018 47.638           3,08%
Nieuwe leningen -                
Reguliere aflossingen 3.002             
Vervroegde aflossingen -                
Renteaanpassing (oud percentage) -                
Renteaanpassing (nieuw percentage) -                
Stand per 31-12-2018 44.636           

Mutaties in de leningenportefeuille uitgezette geld en u/g (bedragen x € 1.000) Bedrag Gemiddelde rente
Stand 01-01-2018 4.023             2,7%
Nieuwe leningen -                
Reguliere aflossingen 293               
Vervroegde aflossingen -                
Renteaanpassing (oud percentage) -                
Renteaanpassing (nieuw percentage) -                
Stand per 31-12-2018 3.730             
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Wetsvoorstel Houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet H OF) 
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 gemeenten juist verplicht zijn op grond van het baten-lastenstelsel 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 
aangegeven dat er vooralsnog geen sprake zal zijn van (financiële) sancties. 
 

 
 
Over het algemeen zijn deze risico’s op verstrekte geldleningen beperkt omdat ofwel contragaranties zijn verstrekt 
of een hypotheek als onderpand is afgegeven. 
 
 

 
 
 
  

Garanties op verstrekte gelden (bedragen x € 1.000) Rekening 2016 Begroot 2017 Begroot 2018
Publieke taak
Leningen aan verenigingen, stichtingen en natuurlijke personen 2.853              3.300               1.168               
Leningen aan woningbouwverenigingen 84.748             85.000             84.466             
Prudent beheer
Financiële instellingen (rating A en hoger) -                  -                  -                  
Semioverheidsinstellingen -                  -                  -                  
Overige toegestane instellingen 1.223              1.200               2.203               
Niet toegestane instellingen -                  -                  
Totaal 88.824             89.500             87.837             

Schema rentetoerekening (bedragen x € 1.000) Bedrag

Externe rentelast over korte financiering 8                     
Externe rentelast over lange financiering 1.398              
Externe rentebaten -                  
Totaal door te rekenen externe rente 1.406              
Rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend -285                
Rente van project financiering (bij LOZ niet van toepassing) -                  
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 1.121              
Rente over eigen vermogen en voorzieningen 714                 
Aan taakvelden toe te rekenen rente 1.835              
Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (via renteomslag) -1.993             
Renteresultaat, onderdeel van resultaat op het taak veld treasury -158                
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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 in voor de ondersteuning van het gehele bestuur als voor de organisatie. 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 2016, begrote kosten 2017 en de geraamde kosten voor 
2018 naast elkaar. 
 
Op grond van de nieuwe BBV voorschriften (vanaf 2017) wordt het merendeel van de kostenplaatsen volledig 
toegerekend aan het taakveld overhead. 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. Door het integrale karakter vindt de formele autorisatie van die budgetten 
plaats via het vaststellen van het totaal van de programma’s. Door het vaststellen van de programma’s autoriseert 
de raad daarmee het totale personeelsbudget.  
 
Bestuur, personeel en organisatie 
Gemeenteraad 
In Loon op Zand zijn vijf verschillende politieke partijen actief. De raad telt 19 raadsleden 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.  
 
College 
Het college van burgemeester en wethouders (B en W) vormt het dagelijks bestuur van onze gemeente. De 
burgemeester is voorzitter van het college. Het college is, naast de raad en de burgemeester, het derde 
bestuursorgaan van de gemeente. Het college voert het dagelijks bestuur van de gemeente, bereidt onder andere 
beslissingen van de raad voor en voert ze uit, gaat over de ambtelijke organisatie – het personeelsbeleid – en 
besluit bijvoorbeeld tot privaatrechtelijke handelingen van de gemeente. Het college telt in deze huidige 
beleidsperiode 3 wethouders. 
 
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 2014 -2018 is over organisatieontwikkeling het volgende opgenomen: 
“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”. 
 
De continue afstemming op onze omgeving vergt 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 werken continu werken zijn: Versterken van het 
strategisch vermogen, verdiepen van samenwerking en partnerschap en ontwikkelen van medewerkers en vitale 
democratie. In samenwerking met raad en college werken we de pijler vitale democratie uit in het traject Samen 
Loont. De input vanuit het raadsakkoord vormt hierbij een belangrijke basis. 
 
Organisatiestructuur en formatieontwikkeling 
In 2017 zijn geen ingrijpende wijzigingen in de structuur van de organisatie doorgevoerd. Vanaf augustus 2016 
werkt de organisatie met een eenhoofdige directie. De verbeteringen in de bedrijfsvoering worden nu opgepakt 
door het voltallige Managementteam. De bedrijfsvoeringsafdelingen nemen hierin het voortouw samen met de 
directeur.  
 
We merken dat de economische omstandigheden gunstiger zijn en de ‘markt’ op veel gebieden aantrekt. Dit leidt in 
sommige sectoren van de arbeidsmarkt tot tekorten. We verwachten ook meer mobiliteit en personele wisselingen. 
Dit leidt tot meer werving en selectie procedures voor onze organisatie. Reden waarom het budget werving en 
selectie vanaf 2018 is verhoogd. 
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Zoals we in de begroting van 2017 aangaven is de formatie afgeslankt. Onze formatie is ‘strak’ afgestemd op onze 
basistaken. Niet geplande en onvoorziene taken zijn daardoor niet in alle gevallen intern op te vangen. Dit maakt 
dat we mogelijk sneller dan in het verleden (weer) de ondergrens “taak = formatie”, bereiken. Om te voorkomen dat 
we door deze onvoorziene situaties onze basistaken niet kunnen waarborgen verhogen we hiervoor het budget in 
2018 (vooralsnog eenmalig). We blijven erop letten dat we binnen de beschikbare formatie zoveel als mogelijk 
onze basistaken waarborgen.  
 
Flexibilisering personeelsbestand. 
De formatie is afgestemd op onze basistaken. We zijn echter als Loon op Zand een ambitieuze gemeente. Deze 
ambities kunnen niet in alle gevallen binnen de basisformatie worden opgevangen. Tot op heden vingen we (extra) 
taken vaak op via externe inhuur. Voor de toekomst willen we daar anders mee omgaan. Daar hebben we de 
volgende argumenten voor: 

• We zijn een ambitieuze gemeente met (grote) projecten die bindend kunnen werken voor talenten die we in 
huis hebben of (jonge) talenten die we willen aantrekken. Nieuw talent in eigen dienst nemen voor enkele 
jaren kan kostenbesparend werken. Hiermee werken we aan de verdere continuïteit en bestendigheid van 
de organisatie. En wordt invulling gegeven aan talentmanagement. 

• In het nieuwe (concept) CAO onderhandelingsakkoord van gemeenten zijn afspraken opgenomen om 
extern flexibel personeel terug te dringen. 
 

 
 

 
 
Vanuit het schema geredeneerd werken we er aan om de schil van personeel in loondienst te vergroten met dien 
verstande dat flexibele inzet tussen basistaken en projecttaken mogelijk is, of dat we een pool van medewerkers 
hebben die ingezet kan worden op (wisselende) projecttaken. 
 
Totaal terugdringen van externe inhuur is niet realistisch. Er zal voor onze organisatie altijd inhuur nodig zijn voor 
bijvoorbeeld bijzondere expertise. 
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Kengetallen en kosten personeel en organisatie 
In onderstaande tabel zijn enkele kengetallen over de formatie opgenomen. 
 

Begrotingsjaar  Aantal 
formatieplaatsen  

Aantal 
medewerkers  

Aantal 
inhuur 

Aantal 
stagiaires 

Totaal 
aantal  

2012 137 164 n.b. n.b. 164 
2013 130 160 n.b. n.b. 160 
2014 128 157 22 n.b. 179 
2015 126 142 25 8 175 
2016 135 150 29 0 179 
2017 141 147 41 7 195 

 
Bovenstaande cijfers geven het verloop van het aantal fte’s, het aantal medewerkers en het aantal ingehuurde 
medewerkers weer. Met uitzondering van de aantallen stagiaires (peildatum 1 april) is steeds als peildatum 1 juli 
genomen. 
 
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 Jeugdhulp 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 2016. 
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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 eerder 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. Daarnaast kennen de cijfers die zijn opgenomen in de personeelsmonitor een andere 
peildatum (december van een jaar). Deze cijfers destilleert het onderzoeksbureau uit het personeels- en 
salarissysteem. Hierin is het aantal vacatures niet opgenomen, waardoor het aantal fte’s kan afwijken.  
 
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 Werkelijk 2016  Begroot 2017  Begroot 2018  
Loonsom ambtelijke organisatie  € 7,5 miljoen* € 9,1 miljoen € 9,6 miljoen 

* de lagere werkelijke loonkosten voor personeel in dienst worden veroorzaakt door de vacatures gedurende dat jaar. Die middelen zijn 
aangewend voor tijdelijke vervanging door extern personeel (€ 1,0 miljoen), deze vallen echter niet onder de loonsom (jaarlijks wordt dit in de 
jaarrekening nader toegelicht).  
 
In onze raming voor 2018 houden we rekening met de overeengekomen nieuwe CAO alsmede met hogere 
pensioenpremies in verband met de dekkingsgraad van het ABP. 
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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 zochten we tot op heden de oplossing bij de inhuur van externe 
expertise waardoor de kosten toenemen. Zoals aangegeven willen we via talentmanagement hierop gaan inspelen, 
bijvoorbeeld door inhuur te combineren met talentmanagement. Ervaren medewerkers die vanuit senior-schap 
nieuwe medewerkers begeleiden. Dit vraagt een investering in tijd en capaciteit. 
 
Overige personele kosten 

Onderdeel Werkelijk 2016  Begroot 2017  Begroot 2018  
Kosten overig (o.a. opleiding en ontwikkeling, 
Arbo, werving en selectie en overige secundaire 
arbeidsvoorwaarden). 

569.000 623.000 666.000 

 
Informatisering en automatisering (I&A) 
I&A is een onmisbaar element in onze bedrijfsvoering. Met de ambities van de rijksprogramma’s ‘Digitaal 2017’ en 
‘Digitale Agenda 2020’ wordt onze afhankelijkheid van ICT alleen maar groter. Deze programma’s zorgen er voor 
dat bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen digitaal kunnen afhandelen. De digitale 
agenda 2020 is er op gericht om de dienstverlening richtingen bedrijven en burgers met behulp van data gericht 
werken en door innovatie en onderzoek, (nog) verder te ontwikkelen.  
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. gezamenlijk functioneel-/applicatiebeheer. Dit betekent echter ook inleveren van een stukje autonomie. 
 
Middels gesprekken met de afdelingen, managers en medewerkers, 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 Werkelijk 2016  Begroot 2017  Begroot 2018  
Kosten ICT (samenwerking Equalit, licenties 
software, kapitaal lasten diverse applicaties). 

1,82 miljoen 1,65 miljoen 1,75miljoen 

 
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.  
 
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. Denk hierbij aan de (niet voorziene) impact van de omgevingswet en het datagericht werken 
(DA2020), die beiden naast een ICT component een forse impact hebben op de processen. 
 
Overige kosten organisatie (facilitaire zaken) 
Naast deze twee grotere kostenposten is er een aantal andere activiteiten en middelen die ten dienste staan van 
de organisatie. De uitsplitsing treft u hierna aan. 
 
 

Onderdeel Werkelijk 2016  Begroot 2017  Begroot 2018  
Facilitaire zaken (kantinepersoneel, repro, 
huishoudelijke zaken, postverzorging, 
inventaris, tijdschriften en abonnementen, 
algemene benodigdheden, contributies, e.d.) 

€ 280.000  € 252.000  € 264.000  
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Voor 2018 voorzien we slechts kleine stijgingen in de kosten in verband met landelijke prijsstijgingen op het gebied 
van repro, postverzorging en contributies. 
 
Huisvesting 
Vanaf oktober 2015 is de gemeentelijke organisatie voor het grootste deel gevestigd in Het Klavier. Totdat de oude 
Brandweerkazerne is opgeleverd (planning eind 1e kwartaal 2018) 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 Werkelijk 2016  Begroot 2017  Begroot 2018  
Huisvesting (energie, water, aankoop niet 
duurzame goederen en diensten, specifieke 
verbruiksgoederen, huren, verzekeringen, groot 
onderhoud, schoonmaak, exploitatie, 
afschrijving, e.d.) 

• Het Klavier + Brandweerkazerne 
• Gemeentewerf / Milieustraat 

 

 
 
 
 
 

€ 806.000 
€ 375.000 

 
 
 
 
 

€ 694.000 
€ 388.000 

 
 
 
 
 

€ 604.000 
€ 398.000  

 
De kosten voor 2018 zijn ten opzichte van 2017 gedaald. Zoals eerder vermeld is de omslagrente van 4% naar 3% 
verlaagd. Dit leidt tot lagere kapitaallasten op bijvoorbeeld deze accommodaties, maar daar staat een 
dekkingsnadeel tegenover op het taakveld “0.5 Treasury”. Het effect van de lagere omslagrente op het 
begrotingssaldo is dus nihil. 
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 bijdrage, vanaf 2017, uit de bruteringsreserve 
Het Klavier waarmee een deel van de kapitaallasten worden gedekt. (€ 200.000 en jaarlijks aflopend met € 25.000) 
opgenomen zoals dat is voorgesteld bij de voortgangsrapportage BD in het 4e 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 (€ 215.000) staat 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; 
• De gemeente maakt haar inkoopjaarplan openbaar;  
• 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.  

• Er wordt jaarlijks een analyse gemaakt van de uitgaven per afdeling, per productgroep en per leverancier 
zodat betere monitoring mogelijk is; 

 
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. 
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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 kader stellende en controlerende taak over bij die programma’s. Daarnaast zijn 
er de financiële risico’s die we met ‘verbonden partijen’ kunnen lopen en de daaruit voortvloeiende budgettaire 
gevolgen. Het aangaan en onderhouden van contacten met ‘verbonden partijen’ is van belang om: 

• af te wegen wat de meest doelmatige manier is om een taak uit te voeren; 
• te bekijken welke manier de beste garantie geeft dat de taak wordt uitgevoerd zoals we voor ogen hebben; 
• te zorgen dat we voldoende inhoudelijk en financieel inzicht hebben en houden in het uitvoeren van een 

taak.  
 
Bestuur en toezicht  
De meeste verbonden partijen van de gemeente zijn gemeenschappelijke regelingen, deze zijn gebaseerd op de 
wet gemeenschappelijke regelingen. Als publiekrechtelijke lichamen zijn bepalingen van gemeentewet, 
provinciewet of Waterschapswet ook voor de gemeenschappelijke regelingen van toepassing. Via 
vertegenwoordiging in dagelijks en/of algemeen bestuur is het toezicht geregeld. Voor de privaatrechtelijke 
rechtspersonen (de vennootschappen) hebben we minder instrumenten in handen. Hier maken we gebruik van de 
beschikbare wettelijke mogelijkheden als het stemrecht van de aandeelhouder en toezicht door raden van 
commissarissen. Deze worden aangevuld en ondersteund met risicoanalyses. 
 
Overzicht verbonden partijen  
Verbonden partijen worden onderscheiden in 3 groepen: 

• Gemeenschappelijke regelingen 
• Stichtingen en verenigingen (komt in Loon op Zand niet voor) 
• Coöperaties en vennootschappen. 
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Gemeenschappelijke regelingen 
 

Gemeenschappelijke regeling: Regio hart van Brabant (HvB)  
 
(De stichting ‘Midpoint’ is als samenwerkingsorgani satie tussen ‘overheid, onderwijs en 
ondernemingen’, gelieerd aan deze gemeenschappelijk e regeling, maar een separaat rechtspersoon)  
Vestigingsplaats Tilburg 
Doelstelling 
 

• Een overlegstructuur in te stellen en in stand te houden, die dient om de 
samenwerking tussen de deelnemende gemeenten vorm te geven; 

• Rechtens verantwoording af te kunnen leggen over de besteding van 
(subsidie)gelden die door andere overheden, instellingen en/of bedrijven 
met het oog op die samenwerking worden toegekend; 

• Samen te werken om regionale opgaven te identificeren en op basis 
daarvan gezamenlijk beleid op te stellen en gezamenlijke projecten te 
definiëren, te initiëren en uit te voeren, dan wel projecten ter uitvoering 
op te dragen, aan te bieden of aan te besteden aan gelieerde- en derde 
partijen, waaronder Midpoint Brabant. 

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. 

  
Bestuurlijk belang 
 

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

Financieel belang 
 
 
Belang gemeente 1-1-‘18 
Belang gemeente 31-12-‘18 
Omvang EV GR 1-1-‘18 
Omvang EV GR 31-12-‘18 
Omvang VV GR 1-1-‘18 
Omvang VV GR 31-12-‘18 
Omvang resultaat 2018 
Bijdrage gemeente 2018 

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 
€ 32.857 
€ 32.857 
onbekend 
€ 7.005.394 
 nihil 
€ 4.048.572 (bron: meicirculaire 2017) incl. regionale deel jeugdzorg. Overige 
activiteiten Midpoint € 4,07 per inwoner. 

Beleidsvoornemens In 2016 is de strategische meerjarenagenda 2016-2020 vastgesteld. In 2017 is 
geconstateerd dat een intensivering van de samenwerking nodig is om deze 
agenda te realiseren. Deze intensivering wordt in 2018 ingezet. Dit verklaart de 
hogere bijdrage. 

Risico’s Geen specifieke risico’s te melden.  
 
 
  



98 
 

Gemeenschappelijke regeling voor de Gemeenschappeli jke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant 
(G.G.D.) 
Vestigingsplaats ’s-Hertogenbosch 
Doelstelling 
 

De GGD heeft als doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheid. Dit 
doet de GGD onder andere door uitvoering van de gemeentelijke taken uit de 
Wet publieke gezondheid en de toezichtstaken uit de Wet Kinderopvang en 
kwaliteitseisen kinderopvang. 

Bestuurlijk belang 
 

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

Financieel belang 
 
 
 
Belang gemeente 1-1-‘18 
Belang gemeente 31-12-‘18 
Omvang EV GR 1-1-‘18 
Omvang EV GR 31-12-‘18 
Omvang VV GR 1-1-‘18 
Omvang VV GR 31-12-‘18 
Omvang resultaat 2018 
Bijdrage gemeente 2018 

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 
€ 10,137 mln. 
€ 9,652 mln. 
€ 10,756 mln. 
€ 10,957 mln. 
€ 485.000 
€ 0,718 mln. 

Beleidsvoornemens 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. Het gaat hierbij om 
de volgende ambities: 

1. Jongeren onder de 18 jaar drinken geen alcohol; 
2. Kinderen hebben een gezond gewicht; 
3. Het ziekteverzuim van leerlingen in het voortgezet onderwijs neemt met 

20% af. 
 

Risico’s Geen risico’s te melden. 
 
 
 

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

Ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het 
omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een 
bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de 
regio Midden- en West Brabant. 

Bestuurlijk belang 
 

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

Financieel belang 
 
Belang gemeente 1-1-‘18 
Belang gemeente 31-12-‘18 
Omvang EV GR 1-1-‘18 
Omvang EV GR 31-12-‘18 
Omvang VV GR 1-1-‘18 
Omvang VV GR 31-12-‘18 
Omvang resultaat 2018 
Bijdrage gemeente 2018 
 

De deelnemende gemeenten nemen een basistakenpakket af. Hiernaast is het 
mogelijk extra taken in te kopen. 
nihil 
nihil 
€ 1.311.000 
€ 1.708.000 
€ 2.850.000 
€ 2.650.000 
€ 23.000  
€ 209.000 

Beleidsvoornemens Geen specifieke beleidsvoornemens vanuit de gemeente 
Risico’s Er wordt gewerkt aan een andere financieringssystematiek. Dit heeft in de 

toekomst mogelijk gevolgen voor de bijdrage van Loon op Zand. 
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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 Breda 
Doelstelling 
 

De veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op 
de volgende terreinen: 
a. brandweerzorg; 
b. geneeskundige hulpverlening 
c. rampenbestrijding en crisisbeheersing; 
d. het voorzien in een gemeenschappelijke meldkamer. 

Bestuurlijk belang 
 

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

Financieel belang 
 
 
Belang gemeente 1-1-‘18 
Belang gemeente 31-12-‘18 
Omvang EV GR 1-1-‘18 
Omvang EV GR 31-12-‘18 
Omvang VV GR 1-1-‘18 
Omvang VV GR 31-12-‘18 
Omvang resultaat 2018 
Bijdrage gemeente 2018 

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 
€ 17,971 mln. 
€ 15,818 mln. 
€ 33,426 mln. 
€ 44,449 mln. 
€ nihil. 
€ 1,132 mln.  

Beleidsvoornemens Geen specifieke beleidsvoornemens vanuit de gemeente 
Risico’s Er zijn geen risico’s te melden. 

 
 
 

Gemeenschappelijke regeling: Baanbrekers  
 
Vestigingsplaats Waalwijk 
Doelstelling 
 

• Baanbrekers streeft naar een zo hoog mogelijke participatie van 
inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. 

• De focus ligt vooral op het zoveel mogelijk naar een reguliere baan 
helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

Belangrijke waarden voor de uitvoeringsorganisatie zijn zelfredzaamheid, 
duurzame samenwerking en sociale innovatie. 
 
Andere deelnemende gemeenten zijn Waalwijk en Heusden. 

Bestuurlijk belang 
 

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. 

Financieel belang 
 
 
 
Belang gemeente 1-1-‘18 
Belang gemeente 31-12-‘18 
Omvang EV GR 1-1-‘18 
Omvang EV GR 31-12-‘18 
Omvang VV GR 1-1-‘18 
Omvang VV GR 31-12-‘18 
Omvang resultaat 2018 
Bijdrage gemeente 2018 

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 
1,9 mln. 
1,9 mln. 
€ 1,383 mln. (tekort) 
€ 1,9 mln.  

Beleidsvoornemens Geen specifieke beleidsvoornemens 
Risico’s Verslechtering economie met langdurige werkloosheid 

 



100 
 

 

Overige verbonden partijen: vennootschappen  
 

Bank Nederlandse Gemeenten (B.N.G.)  
 
Vestigingsplaats Den Haag 
Maatschappelijk belang 
 

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

Bestuurlijk belang 
 

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

Financieel belang 
 
 
Belang gemeente 1-1-‘18 
Belang gemeente 31-12-‘18 
Omvang EV GR 1-1-‘18 
Omvang EV GR 31-12-‘18 
Omvang VV GR 1-1-‘18 
Omvang VV GR 31-12-‘18 
Omvang resultaat 2018 
Bijdrage gemeente 2018 
Aandeel gemeente 2018 

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 
€ 4,163 mld.(per 31-12-2016 volgens jaarverslag) 
€ 4,486mld (per 31-12-2016 volgens jaarverslag) 
€ 145,3 mld.  
€ 149,5 mld. 
onbekend 
n.v.t. 

Beleidsvoornemens n.v.t. 
Risico’s Geen risico’s te melden. Creditrating bijv. Standard & Poor’s: AA+ (heel goed.) 

 
 

Brabant Water N.V.  
 
Vestigingsplaats ‘s-Hertogenbosch 
Doelstelling 
 

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

Maatschappelijk belang 
 

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

Bestuurlijk belang 
 

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

Financieel belang 
 
 
Belang gemeente 1-1-‘18 
Belang gemeente 31-12-‘18 
Omvang EV GR 1-1-‘18 
Omvang EV GR 31-12-‘18 
Omvang VV GR 1-1-‘18 
Omvang VV GR 31-12-‘18 
Omvang resultaat 2018 
Bijdrage gemeente 2018 

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 
€ 524,5 mln. (bron: jaarverslag 2016) 
€ 560,5 mln. (bron: jaarverslag 2016) 
€ 397,3 mln. (bron: jaarverslag 2016) 
€ 399,6 mln. (bron: jaarverslag 2016) 
onbekend 
n.v.t. 

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

Waarborgen van tijdelijk beheer van De Werft en De Wetering. 

Maatschappelijk belang 
 

Het toegankelijk houden van binnensportaccommodaties in de kernen 
Kaatsheuvel en Loon op Zand. 

Bestuurlijk belang 
 

De burgemeester vertegenwoordigt onze gemeente als aandeelhouder. 

Financieel belang 
Belang gemeente 1-1-‘18 
Belang gemeente 31-12-‘18 
Omvang EV GR 1-1-‘18 
Omvang EV GR 31-12-‘18 
Omvang VV GR 1-1-‘18 
Omvang VV GR 31-12-‘18 
Omvang resultaat 2018 
Aandeel gemeente 2018 

Er is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd en er wordt geen dividend uitgekeerd 
€ 131.001 
€ 131.001 
€ -17.000  
€ -17.000 
€ 0 
€ 0 
onbekend 
n.v.t. 

Beleidsvoornemens Er zijn vanuit de gemeente geen beleidsvoornemens geformuleerd. 
Risico’s 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 2016 en het MPG 2016 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. Op dit moment wordt een 
nieuwe nota grondbeleid voorbereid die naar verwachting eind 2017 nog ter vaststelling aan de raad aangeboden 
kan worden. 
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  actualisatie/  
      herziening  
Nota Grondbeleid Richtinggevend en kader stellend bij 

gebiedsontwikkeling met een faciliterend 
grondbeleid als primaire beleidsrichting. 

2010 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. 25 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. De vraag naar 
(nieuwbouw)woningen in de gemeente Loon op Zand is echter niet onverzadigbaar. De prognoses van de 
provincie laten ruimte zien om de woningvoorraad tot en met 2025 uit te breiden met 770 woningen. De nieuwe 
Woonvisie en de ‘’Quick Scan woningbouwinitiatieven’’ moet zorgen dat er kwantitatief en kwalitatief aangesloten 
wordt op de vraag naar nieuwbouwwoningen. Voor bedrijventerreinen is er sprake van een licht aantrekkende 
markt. Naar verwachting wordt de verkoopdoelstelling voor 2017 behaald (ca. 0,5 ha). De huidige voorraad aan 
bouwrijpe bedrijfskavels is meer dan voldoende om de markt de komende jaren mee te kunnen bedienen.  
 
Resultaten grondexploitatie 
De grondexploitaties zijn begin 2017 in het kader van de jaarrekening 2016 en het MPG 2016 geactualiseerd. In 
tabel 1 worden de resultaten weergegeven van de bouwgronden in exploitatie. 



103 
 

 
Tabel 1: Resultaten en verliesvoorzieningen bouwgronden in exploitatie (bedragen x € 1.000) 

nr.  project boekwaarde verwacht  eindjaar verlies 
    1-1-2017 eindsaldo   voorziening 

1102 2e fase ''De Els'' -1.175 -470 2022 -417 
1145 Molenwijck fase 3 en 4 -294 279 2020 0 
1176 De Hooivork II -950 -33 2020 -31 
1185 Westwaard (Sweensstraat West) -3.604 126 2025 0 
1107 Bedrijvenpark Kaatsheuvel  -6.759 -1.074 2024 -916 
1517 Herontwikkeling BS De Hil -285 22 2018 0 
1530 De Zuidwand -162 11 2019 0 

  Totaal -13.230 -1.138   -1.364 
 
De grondverkoop van de bouwgronden in exploitatie in 2017 verloopt conform de uitgangspunten in het MPG 2016. 
De vooruitzichten voor 2018 zijn goed. Aan de kostenkant laat de rente die toegerekend mag worden aan de 
grondexploitaties een dalende trend zien. Dit heeft een gunstig effect op de resultaten. Aan de kostenkant zit nog 
wel de uitdaging om de plankosten en de uitvoeringskosten binnen de budgetten te realiseren zonder dat dit 
vertraging in de projecten oplevert.  
 
Naast de bouwgronden in exploitatie wordt faciliterend grondbeleid toegepast waarbij de gemeente de conform de 
Wet ruimtelijke ordening kosten 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. 
De getroffen verliesvoorzieningen met betrekking tot de faciliterende projecten bedragen in totaal € 234.000 (per 1-1-
2017). In 2017 zijn tot dusver een drietal nieuwe faciliterende projecten toegevoegd. Het betreft de nieuwbouw van 
de Lidl (1529) aan de Gasthuisstraat. De realisatie van 24 appartementen bij de Sint Jozefkerk (1534) en de 
Wereld van de Efteling 2030 (1535). Daarnaast zijn in 2017 de initiatiefovereenkomsten met betrekking tot de 
projecten Herontwikkeling Peperstraat (1526) en A-Hotel (1528) vervangen door exploitatieovereenkomsten.  
 
Tabel 2: Faciliterende projecten (bedragen x € 1.000) 

nr.  project over-  boekwaarde eindjaar verlies  
    eenkomst 1-1-2017   voorziening 

Faciliterend met overeenkomst:      
1136 Amerikastraat Hoofdstraat Exploitatie -12 2018 -16 
1154 Ruimte voor Ruimte Geen 0 onb. 0 
1512 Woningbouw nabij Horst 4 Exploitatie -10 2018 0 
1183 Nieuwe Vaert Exploitatie 145 2018 0 
1188 Kloosterstraat 20-24 Exploitatie -6 onb. 0 
1198 Landgoed Binnenpolder Exploitatie -47 onb.  -99 
1500 Herontwikkeling Prins Bernhardplein Exploitatie 52 2017 0 
1501 Woningbouw Kasteelweide Exploitatie 0 onb.  0 
1508 Ontwikkeling Weteringstraat 16-17 Exploitatie 0 onb. 0 
1331 Woningbouw Driestapelenstoel Exploitatie -33 2018 0 

Faciliterend met overeenkomst (industrie):      
1182 Ontw. Verblijfacc. Blauwe Meer Initiatief -4 2017 0 
1527 Experience Island Initiatief -11 onb. 0 
1199 BT De Hoogt III Exploitatie -11 2017 -11 
1518 Hoge Steenweg 58-64 Initiatief 0 onb. 0 
1526 Herontwikkeling Peperstraat 21-25 Exploitatie -9 onb.  0 
1528 A-Hotel Exploitatie -34 2018 0 
1529 Lidl Gasthuisstraat Initiatief 0 2018 0 
1534 St. Jozefkerk, Wilhelminapark Exploitatie 0 2018 0 
1535 Wereld van de Efteling 2030 Initiatief 0 2018 0 

Faciliterend zonder overeenkomst      
1157 Chalet Fontaine / 't Rooi Dorp geen -90 onb. -90 

Faciliterend zonder overeenkomst (industrie)      
1189 Hoge Steenweg 85 geen -17 onb. -17 

  Totaal   -88   -234 
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In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de strategische- en ruilgronden. De complexen 1301, 1143, 1171 en 
1302 blijven de komende jaren waarschijnlijk in portefeuille als strategische grondposities. De brandweerkazerne in 
Loon op Zand is verkocht en zal in eigendom overgedragen worden zodra de gewenste bestemming is 
gerealiseerd. De nieuwe sporthal op de locatie van De Werft wordt in 2018 opgeleverd. De voormalige 
brandweerkazerne aan het A. Pieckplein is in 2017 verkocht en geleverd aan de projectontwikkelaar die de 
herontwikkeling van het pand voor haar rekening neemt.  
 
Tabel 3: Strategische gronden en ruilgronden (bedragen x € 1.000) 

nr. naam oppervlakte  boekwaarde  
      1-1-2017 

Materiële vaste activa       
1301 Verspreide bouwkavels 930 -40 
1143 Kets West II 2e fase 40.120 -233 
1178 Brandweerkazerne Loon op Zand 1.043 -97 
1171 Klooster Erasstraat 1.650 -15 

1524/1525 Herontwikkeling De Werft 11.450 -1.772 
1531 Ontwikkeling Brandweerkazerne A. Pieckplein 857 -59 

Voorraad ruilgronden     
1302 Verspreide percelen 32.910 -867 

  Totaal 88.960 -3.083 
 
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. Vanaf begin 2017 
is de interpretatie van de commissie BBV met betrekking tot het bovenstaande principe veranderd. Dit heeft in 
2016 al geleid tot een tussentijdse winstneming op het project Molenwijck-Zuid. Over de jaren 2017 en 2018 
worden eveneens (tussentijdse) winstnemingen verwacht op de projecten Westwaard, Molenwijck-Zuid, De Hil en 
De Zuidwand. Tussentijdse winstnemingen worden overgeheveld naar de reserve ‘’tussentijdse winstnemingen’’. 
Hierdoor blijven de middelen beschikbaar om eventuele tegenvallers in de resterende exploitatieperiode op te 
kunnen vangen.  
 
Risico’s en weerstandsvermogen 
De gekwantificeerde risico’s voor bouwgronden in exploitatie zijn opgenomen in tabel 4. Deze risico’s worden 
zoveel als mogelijk beperkt door het nemen van beheersmaatregelen. De totale risico-inschatting voor het 
grondbedrijf bedraagt € 2.343.000.  
    
Tabel 4: Risico’s bouwgronden in exploitatie (bedragen x € 1.000) 

nr. naam bedrag  
      

1102 2e fase ''De Els'' -338 
1145 Molenwijck fase 3 en 4 0 
1176 De Hooivork II -315 
1185 Westwaard (Sweensstraat West) -1.100 
1107 Bedrijvenpark Kaatsheuvel (Kets-West II 1e fase) -467 
1517 Herontwikkeling BS De Hil -5 
1530 De Zuidwand -9 
divers Faciliterende projecten -64 
divers Strategische gronden en ruilgronden -45 

  Totaal -2.343 
 
In de gemeente Loon op Zand wordt de 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 ruim twee keer groter dan het minimaal benodigde 
weerstandsvermogen. De ratio van 2,25 is in de jaarrekening 2016 beoordeeld als uitstekend.  
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Tabel 5: Waardering ratio’s weerstandvermogen conform jaarrekening 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 
 

 

Volg- Risico-
nr. Onderwerp Risico / oorzaak Beheersmaatregel K I Bedra g I/S score % Bedrag

Risico's binnen reguliere bedrijfsvoering (structur eel)

1 Renterisico Schommelingen op de geld- en 
kapitaalmarkt.

In principe afgedekt via 
renterisiconorm (zie 
paragraaf financiering).

1 2 150.000€       S 2 0% -€            

2 Decentralisatie Overgehevelde rijkstaken zonder 
voldoende financiële compensatie.

Op inspelen door taak voor 
budget uit te voeren dat 
wordt meegegeven door 
Rijk.

3 2 250.000€       S 6 25% 62.500€       

3 Decentralisatie jeugdzorg In 2015 wordt ongeveer 6 mld. voor 
jeugdzorg gedecentraliseerd; hiervan 
gaat ca € 4,7 mln. naar Loon op Zand, 
onder 10% efficiencykorting. 

Op inspelen door taak voor 
budget uit te voeren dat 
wordt meegegeven door 
Rijk.

3 2 470.000€       S 6 25% 117.500€     

4 Algemene uitkering gemeentefonds Schommelingen vanwege de 
koppeling met de rijksuitgaven.

Tijdig op anticiperen via 
financieel perspectief.

3 3 400.000€       S 9 25% 100.000€     

5 Kapitaalgoederen (gebouwen, 
wegen, etc.)

In principe geen risico omdat 
onderhoud is te voorzien. Echter, 
vanwege een incidentele korting op 
met name het budget wegen is het 
risco aanzienlijk vergroot.

Periodieke 
onderhoudsinspectie i.c.m. 
herziening beheerplannen.

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.

2 2 250.000€       S 4 0% -€            

7 Gebruik welzijnsgebouwen Wegvallen huurinkomsten door vertrek 
gebruikers.

Bijstellen 
subsidievoorwaarden.

1 1 50.000€        S 1 0% -€            

8 Bouwleges Relatief grote eigen inkomstenpost die 
conjunctuurgevoelig is.

Tijdig inkomstenpost 
bijstellen en binnen 
financieel perspectief op 
inspelen.

3 2 100.000€       S 6 25% 25.000€       

9 Kortleven pensioen wethouders Het vroegtijdig overlijden van een 
(ex)bestuurder kan financiële 
consequenties hebben vanwege 
wettelijke verplichtingen 
(verzekerbaar).

Verzekeren danwel 
opvangen binnen 
weerstandsvermogen.

1 2 75.000€        S 2 0% -€            

10 Wachtgeldverplichtingen 
bestuurders

Bij mutaties in het college kunnen 
wachtgeldverplichtingen onstaan.

Verzekeren danwel 
opvangen binnen 
weerstandsvermogen.

3 2 100.000€       S 6 25% 25.000€       

11 Beheerplannen Beheerplan geeft geen goede indicatie 
van de benodigde jaarlijkse dotatie 
danwel de hoogte van de betreffende 
voorziening is op andere wijze niet op 
peil.

Periodieke herziening 
beheerplannen.

3 2 200.000€       S 6 25% 50.000€       

12 Deelname gemeenschappelijke 
regelingen

AB kan besluiten nemen met 
financiele consequnties waaraan de 
gemeente vanwege de constructie 
gehouden is.

Feitelijk niet aanwezig. 3 2 100.000€       S 6 25% 25.000€       

13 Personeel Lastig vervulbare vacatures waardoor 
externe inhuur noodzakelijk is.

Aantrekkelijke werkgever 
blijven.

3 2 100.000€       S 6 25% 25.000€       

14 Tekorten op exploitatielasten eigen 
gebouwen

Geen sluitende exploitatie. Jaarlijks toezicht op 
bedrijfsvoering betrokken 
instelling.

3 1 50.000€        S 3 0% -€            

Open einderegeling (structureel)

15 Wet werk en bijstand Groei aantal bijstandgerechtigden tot 
de macornorm vallen onder eigen 
risico.

Sterk beleid op voorkomen 
van instroom.

5 3 500.000€       S 15 100% 500.000€     

16 Wmo (oud) Schommelingen in het 
clientenbestand i.c.m. het 
beschikbare macrobudget 
(herverdelingen).

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

3 2 150.000€       S 6 25% 37.500€       

17 WMO nieuw en Jeugdzorg Nog onvoldoende zicht op de 
daadwerkelijke hulp die gevraagd en 
geboden zal moeten worden.

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

1 3 750.000€       S 3 0% -€            

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

Feitelijk niet aanwezig. 3 2 75.000€        S 6 25% 18.750€       

19 Drugs afval verwijderen In de gemeente is meerder malen 
drugs afval gevonden. Om de 
samenleving te beschermen, wordt dit 
afval verwijderd.

Verwijderen van chemische 
drugs afval.

5 2 100.000€       S 10 100% 100.000€     

subtotaal structureel 1.198.750€  
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Volg- Risico-
nr. Risico Oorzaak Beheersmaatregel K I Bedrag I/S score % Be drag

Risico's binnen reguliere bedrijfsvoering (incident eel)

20 Garanties op aangegane 
geldleningen door derden

Over het algemeen zogenaamde 
toegelaten instellingen die ook onder 
de werkingsfeer van het WSW vallen 
maar desalniettemin in de financiele 
problemen kunnen komen.

Risico zeer beperkt, geen 
garanties meer vestrekken.

1 3 2.500.000€    I 3 0% -€            

21 Voorschotten aan organisaties die 
kerntaken voor de gemeente 
verrichten

Door faillissement kan gemeente voor 
dubbele kosten komen te staan.

Voorschotten beperken tot 
maand c.q. kwartaal.

3 2 100.000€       I 6 50% 50.000€       

22 Afvalinzameling en - verwerking De gemeenten 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.

Risico is beperkt. 1 2 230.000€       I 5 0% -€            

23 Ramp c.q. groot incident Gemeente wordt door bijvoorbeeld 
ministerie niet volledig 
gecompenseerd voor de kosten die 
gemaakt zijn.

Feitelijk niet aanwezig. 1 3 250.000€       I 3 0% -€            

24 Afwikkeling faillissement Mogelijk wordt de gemeente 
aangesproken in een 
bodemprocedure.

Gering. 1 3 1.700.000€    I 3 0% -€            

25 Invoering Omgevingswet Afhankelijk van het gekozen 
ambitieniveau dat in 2018 wordt 
gekozen zal de omgevingswet een 
hogere impact hebben op de 
werkprocessen en op medewerkers en 
zal er sprake zijn van een 
cultuurverandering. 

Er wordt gestart met 
experimenten om gevoel te 
krijgen met de nieuwe wet 
en werkwijze.

1 2 200.000€       I 2 0% -€            

26 Inrichting Vastgoedorganisatie Inrichting van de professionele 
vastgoedorganisatie wordt in 2018 
verder verwezenlijkt. Kosten voor de 
inrichting hiervan zullen dan verder 
inzichtelijk worden.

Gering. 2 2 150.000€       I 4 0% -€            

27 Informatie beveiliging De gemeente behoort een CISO 
ambtenaar te hebben benoemd voor 
het beheer en bewaken van de 
informatiebeveiliging. 

Onderzoeken van 
samenwerkingen met 
andere gemeente om 
kosten te reduceren.

1 2 75.000€        I 2 0% -€            

28 Algemene Verordening 
Gegevensbescherming

Met de invoering van de AVG is het 
verplicht om een Functionaris 
Gegevensbeheer (FG) aan te stellen 
voor inrichten, beheer en bewaken van 
strenge privacyregels.

Onderzoeken van 
samenwerkingen met 
andere gemeenten om 
kosten te reduceren.

1 2 75.000€        I 2 0% -€            

Projecten
29 Bruisend Dorpshart* In deze paragraaf wordt het 

risicoprofiel van het betreffende project 
overgenomen.

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

1 3 450.000€       I 3 100% 450.000€     

30 Overige projecten "grondbedrijf"** Risicoinventarisatie is onderdeel van 
de MPG, het profiel is integraal 
onderdeel van het totale 
weerstandsvermogen.

Zijn binnen project 
benoemd.

1 3 13.020.000€  I 3 18% 2.343.600€  

31 Leegstaande (school)gebouwen Door terugloop van leerlingen gaan 
scholen sluiten en/of fuseren. Door 
beperkte exploitatiemogelijkheden van 
de vrijkomende schoolgebouwen kan 
dit tot afboeking van de boekwaarde 
leiden.

Maximaal de mogelijkheden 
voor hergebruik of 
herbestemming benutten.

3 3 1.135.000€    I 9 50% 567.500€     

32 Planschade Niet binnen exploitatieovereenkomst af 
te dekken planschaden.

Feitelijk niet aanwezig. 3 2 75.000€        I 6 50% 37.500€       

33 Bodemvervuiling 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.

Feitelijk niet aanwezig 3 2 100.000€       I 6 50% 50.000€       
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Volg- Risico-
nr. Risico Oorzaak Beheersmaatregel K I Bedrag I/S score % Be drag
34 Aanleg Wisselstroken / Tidal Flow Risicoinventarisatie maakt onderdeel 

uit van het project. Financiële risico 
komt voort uit het feit dat de gemeente 
het project volledig financiert en er 
investeringen via de provincie en derde 
partijen bij het project betrokken zijn.  
In aanloop van het te starten project 
zijn de risico's gering.

Zijn binnen project 
benoemd.

1 3 3.000.000€    I 3 0% -€            

35 Aanleg F261 (snelfietsroute) Risicoinventarisatie maakt onderdeel 
uit van het project. Financiële risico 
komt voort uit het feit dat de gemeente 
het project volledig financiert en er 
investeringen via de provincie en derde 
partijen bij het project betrokken zijn.  
In aanloop van het te starten project 
zijn de risico's gering.

Zijn binnen project 
benoemd.

1 3 9.000.000€    I 3 0% -€            

36 Bouw / renovatie 
(sport)accommodaties

Risicoinventarisatie is een basis 
element bij de bouw / renovatie van de 
sport accommodaties de Werft en de 
Wetering.  In aanloop van het te 
starten project zijn de risico's gering.

Risico's worden binnen de 
projecten benoemd.

1 3 11.000.000€  I 3 0% -€            

37 Nieuwe Basisschool Risicoinventarisatie maakt onderdeel 
uit van het project, in aanloop van het 
te starten project zijn de risico's 
gering.

Feitelijk niet aanwezig. 1 3 2.300.000€    I 3 0% -€            

38 Inrichting Winkelgebied Kaatsheuvel Risicoinventarisatie maakt onderdeel 
uit van het project, in aanloop van het 
te starten project zijn de risico's 
gering.

Feitelijk niet aanwezig. 1 3 1.800.000€    I 3 0% -€            

subtotaal incidenteel 3.498.600€  
totaal 4.697.350€  
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Bijlage 2, Stellingen “Waarstaatjegemeente?”  
 

 
 
 

score score score score score
mee eens mee eens mee eens mee eens mee eens

Programma 0: Bestuur en ondersteuning 2014 2015 2016 2017 BODO
Gemeentebestuur
De gemeente doet wat ze zegt 10% 19% 22% 26% 32%
De gemeente houdt voldoende toezicht op het naleven van regels 18% 24% 27% 28% 36%
De gemeente stelt zich flexibel op als dit nodig is 14% 20% 24% 28% 30%
De gemeente luistert naar de mening van haar burgers 17% 27% 30% 26% 34%
De gemeente betrekt burgers voldoende bij haar plannen, activiteiten en voorzieningen 24% 32% 35% 37% 38%
Burgers en organisaties krijgen voldoende ruimte om ideeën en initiatieven te realiseren 22% 28% 32% 37% 38%
(Heel) veel vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd 9% 18% 25% 28% 33%
Dienstverlening
Ik vond het aanvragen of voorleggen gemakkelijk 65% 72% 72% 75% 80%
De ontvangen en/of beschikbare informatie was juist en volledig 66% 70% 73% 74% 80%
De tijd die de afhandeling in beslag nam was acceptabel 62% 71% 69% 71% 79%
Ik werd voldoende op de hoogte gesteld of gehouden van het verloop van de afhandeling 57% 64% 62% 68% 73%
Ik kreeg uiteindelijk wat ik wilde 70% 73% 72% 73% 79%
Ik kan gemakkelijk aan de benodigde informatie komen 64% 69% 77% 80% 78%
De gemeente gebruikt heldere taal 55% 56% 64% 68% 65%
Hostmanship
De medewerker toonde zich verantwoordelijk om daadwerkelijk tot een oplossing te komen 65% 64% 70% 71% n.v.t.
De medewerker heeft zelf mijn vraag zo goed mogelijk beantwoord 67% 72% 72% 73% n.v.t.
De medewerker was voldoende deskundig 62% 67% 69% 72% n.v.t.
De medewerker kon zich goed inleven 56% 61% 63% 66% n.v.t.
De medewerker bood de ruimte om mee te denken 51% 58% 58% 62% n.v.t.
De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende 28% 36% 46% 45% n.v.t.
Programma 1: Veiligheid
Ik voel mij veilig in de buurt 82% 84% 89% 89% 91%
Ik ervaar overlast door buurtbewoners 7% 5% 7% 5% 5%
Programma 2: Verkeer en vervoer
Er is sprake van verkeersonveilige situaties 56% 53% 54% 54% 55%
Voldoende aanbod voor openbaar vervoer 56% 55% 54% 53% 55%
Straten, paden en trottoirs in mijn buurt zijn goed begaanbaar 57% 57% 58% 56% 64%
Program 4: Onderwijs
Basisonderwijs is voldoende nabij voor (mijn) kinderen 94% 92% 94% 92% 93%
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie
Voldoende aanbod van Speelvoorzieningen 53% 55% 55% 58% 71%
Voldoende aanbod van Sportvoorzieningen 54% 60% 63% 59% 79%
Winkels voor dagelijkse boodschappen zijn dichtbij 81% 82% 79% 75% 79%
Ik voel me thuis in deze buurt 87% 91% 94% 89% 92%
Ik zou niet zo snel weggaan uit deze buurt 69% 76% 80% 74% 79%
Buurtbewoners gaan op een prettige manier met elkaar om 74% 80% 80% 77% 81%
Buurtbewoners staan altijd voor elkaar klaar 59% 68% 63% 63% 67%
Perken, plantsoenen en parken in mijn buurt zijn goed onderhouden 38% 41% 42% 41% 62%
In mijn buurt zijn weinig tot geen dingen kapot 73% 75% 75% 78% 83%
Mijn buurt is schoon 49% 60% 58% 58% 72%
Er wordt voldoende gedaan aan de leefbaarheid en veiligheid van mijn buurt 47% 43% 45% 45% 52%
De gemeente betrekt de buurt voldoende bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid 29% 37% 33% 34% 31%
De gemeente doet een beroep op de buurtbewoners om zelf een bijdrage te leveren aan leefbaarheid en veiligheid 35% 42% 40% 37% 31%
De gemeente ondersteunt buurtinitiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid voldoende 31% 40% 37% 36% 29%
In mijn buurt is voldoende groen 76% 82% 82% 80% 86%
In mijn buurt is voldoende parkeergelegenheid 54% 55% 55% 51% 61%
Program 6: Sociaal domein
Voldoende aanbod van (Gezondheids-) voorzieningen 83% 79% 84% 82% 80%
Voldoende aanbod van Welzijnsvoorzieningen 54% 57% 57% 58% 63%
Ik zou graag meer contacten willen 20% 20% 18% 20% 22%
Ik voel mij soms eenzaam 12% 13% 11% 15% 16%
Ik was in de afgelopen 12 maanden actief bij een vereniging 61% 54% 60% 57% 62%
Ik deed in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk 39% 39% 39% 37% 45%
Ik verleende in de afgelopen 12 maanden hulp aan buren 63% 71% 66% 68% 67%
Ik had in de afgelopen 12 maanden aandacht voor buren in een zorgwekkende situatie 34% 36% 36% 36% 38%
Ik verleende in de afgelopen 12 maanden mantelzorg 40% 41% 41% 42% 47%
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