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Voorwoord 
 

Loon op Zand heeft in deze begroting een structureel tekort van 3,7 miljoen euro opgelost. Dit tekort komt onder 
andere door financiële tegenvallers op het gebied van de jeugdhulp, de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), Hulp bij het Huishouden en de afvalstoffenheffing. Om het tekort op te lossen zijn rigoureuze keuzes 
gemaakt op verschillende thema’s, met behoud van de kernwaarden van onze inwoners. Hierdoor kunnen wij u 
een meerjarige begroting presenteren waarvan het eerste, tweede en vierde jaar sluitend zijn. De begroting is 
toekomstgericht: we koesteren onze waardevolle verenigingen en vrijwilligers en bewaken de kwaliteit van de 
openbare ruimte om deze te behouden voor de toekomst.  
 
Bij het maken van de bezuinigingskeuzes is onder meer gebruikgemaakt van een inwonersenquête. Zo zijn onze 
inwoners betrokken bij de keuzes. We zijn er mede dankzij hen in geslaagd om te bezuinigen op thema’s die zo 
min mogelijk afbreuk doen aan de leefomgeving in onze gemeente. Het sleutelwoord hierin is een veilige 
leefomgeving waarin we naar elkaar omkijken: saamhorigheid in alle drie de kernen. Zo sluit de begroting 
grotendeels aan bij de wensen van onze inwoners.  
 
De afvalstoffenheffing stijgt met 40% voor een meerpersoonshuishouden. Dit betreuren wij, maar was niet te 
voorkomen. Sinds 2009 is er geen indexering toegepast waar deze wel had gemogen. Daarnaast zijn landelijke en 
regionale bepalingen, contracten en de marktwerking van invloed op de kosten van de verwerking van afval. De 
lokale heffingen stijgen in totaal 15% per huishouden.  
 
We zijn en blijven een gemeente met ambities. De confrontatie met de tegenvallers heeft ons gedwongen om grote 
ambities bij te stellen. Zo zijn de ambities op het gebied van innovatie Jeugd en Wmo bijgesteld. Ook zijn de 
kapitaallasten aangesloten bij de realiteit en is de OZB licht verhoogd. Samen met een forse stijging van de 
toeristenbelasting zorgen deze maatregelen voor het oplossen van het begrotingstekort. 
 
Met het nemen van deze noodzakelijke keuzes blijft er slechts zeer beperkt ruimte over in de begroting om 
investeringen te doen. Investeringen bijvoorbeeld in onze gemeentelijke organisatie. Al enkele jaren melden we dat 
de nood aan de man is en dat enerzijds investeringen om de basis op orde te brengen zeer gewenst zijn, maar dat 
we anderzijds ook graag willen investeren om als gemeente ook toekomstbestendig te zijn. Denk aan een 
doorontwikkeling van onze digitale dienstverlening, het adequater oppakken van meldingen en klachten en het 
willen zijn van een data gedreven organisatie. Hiervoor is noodzakelijk dat er eerst meer handen aan de ploeg 
komen en we in alle rust kunnen ontwikkelen. Het college maakt zich zorgen over de kwetsbaarheid van onze 
organisatie en zal bij de Kadernota in juni 2020 nadrukkelijk op dit thema terugkomen.  
 
De opbouw van de informatie in deze begroting is vernieuwd. Ieder programma-hoofdstuk bevat overzichtelijke 
tabellen met daarin de taakvelden. Per taakveld staat omschreven welk doel we voor ogen hebben en hoe we dit 
gaan bereiken.  
 
Bovenstaande introductie van de programmabegroting 2020 geeft u inzicht in de zorgvuldigheid waarmee deze 
begroting is opgesteld. Deze begroting stelt de gemeenteraad in staat een verantwoorde afweging te maken 
tussen de ambities en noodzakelijke keuzes voor de jaren 2020-2023. Met als doel om samen met vertrouwen een 
positieve toekomst tegemoet te gaan.  
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Leeswijzer 
 
De opzet van de programmabegroting 2020-2023 
Evenals afgelopen jaar is het hoofdstuk “Financieel meerjarig perspectief” vooraan in het boekwerk geplaatst. 
Daarmee heeft het onderdeel de vooraanstaande plaats 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 
• Beleidsindicatoren 
• De paragrafen 

 
 
Korte toelichting op de indeling. 
 
Financieel meerjarig perspectief 
We geven een beeld van het financieel meerjarig perspectief waarbij we het bestaande beleid en de 
ontwikkelingen daarin als vertrekpunt nemen. Daarnaast worden de landelijke ontwikkelingen uitmondend in de 
algemene uitkering uit het gemeentefonds meegenomen. 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 
De begroting bestaat uit 9 programma’s die zijn onderverdeeld in taakvelden.  
 
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 2020, 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 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.  
 
Beleidsindicatoren 
Per programma wordt een aantal beleidsindicatoren weergegeven. In totaal worden 39 beleidsindicatoren 
voorgeschreven vanuit de wet. Deze indicatoren zijn ook raadpleegbaar op “waarstaatjegemeente”. Bij de 
afzonderlijke programma’s gaan we hier nader op in. 
 
Paragrafen 
De begroting wordt afgesloten met een beschrijving van een aantal paragrafen die ondersteunend zijn aan 
verschillende programma’s. 
 
 
22 oktober 2019,  
 
het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,      de burgemeester, 

   
 

C.L. Derickx     J. van Aart 
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Financieel meerjarig perspectief 
 
In het financieel meerjarig perspectief geven we ons financieel perspectief weer aan de hand van vier stappen: 

1. Opbouw begrotingstekort  
2. Maatregelen met veel draagvlak 
3. Voorstel van het college: Verder te nemen maatregelen 
4. Verwacht en werkelijk begrotingssaldo 
 
 

1. Opbouw begrotingstekort 
In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de financiële positie van de gemeente Loon op Zand in meerjarig 
perspectief. 
 

 
 
 
 

2. Maatregelen met veel draagvlak 
In onderstaande tabel zijn maatregelen opgenomen waarmee de inkomsten worden verhoogd en maatregelen 
waarmee wordt bezuinigd op de uitgaven. Daarnaast zijn er maatregelen ten aanzien van de mutaties in de 
reserves. 
 

 
 
 

  

A - Opbouw begrotingstekort      (bedragen * € 1.000) 2020 2021 2022 2023

Tekort zoals opgenomen in de keuzeli jst -2952 -3167 -3263 -3278

Diverse nagekomen wettel ijke / noodzakelijke mutaties -105 -105 -105 -105

Ontwikkel ing septembercirculaire gemeentefonds 252 561 614 520

Meerjarig verwerken extra middelen jeugdzorg (nog geen harde toezegging) 350 350

Aanvullend tekort Wmo -341 -341 -341 -341

Aanvullend tekort jeugd -633 -633 -633 -633

Meerjarenperspectief -3779 -3685 -3378 -3487

B - Maatregelen met veel draagvlak 2020 2021 2022 2023

Geen structurele toevoeging doen aan de algemene reserve (wel jaarl ijkse rentetoerekening) 500 500 500 500

Jaarlijkse indexatie van de OZB-opbrengst van 2,5% (woningen en niet-woningen) 125 250 375 500

Toeristenbelasting aanmerken als algemeen dekkingsmiddel en niet specifiek oormerken 449 449 449 449

Toeristenbelasting verhogen naar het landelijk gemiddelde van € 2,34 p.p.p.n 436 436 436 436

Externe adviseurs verkeersveiligheid op projecten boeken cq niet inhuren 38 38 38 38

Lagere doorbetaling Stichting Ondernemend Loon op Zand (uitvoeringskosten reclamebelasting) 20 20 20 20

Budget duurzaamheidsinitiatieven (programma 3) vervalt 25 25 25 25

Budget voor het evenementenstimuleringsfonds wordt verlaagd van € 45.000 naar € 20.000 25 25 25 25

Onderwijshuisvesting: huurverhoging primair onderwijs voor het onderhoud 29 29 29 29

Het budget voor initiatieven uit de Lokale Educatieve Agenda wordt verminderd 26 26 26 26

De innovatiebudgetten Jeugd en Wmo worden verlaag van € 300.000 naar € 100.000 200 200 200 200

Beperken externe diagnostiek, Baanbrekers, inc. welzi jnssubsidies, personenalarmering. 64 64 64 64

Geen aanvullende subsidies onderwijs voor nieuwkomers 15 15 15 15

Aanpassing startjaar afschri jving door latere realisatie herinrichting kernwinkelgebied Kaatsheuvel 120

Leges heffen bij  indiener principeverzoeken planologische initiatieven 70 70 70 70

Aanpassing startjaar afschri jving door latere realisatie Wetering 150 321

Uitstel len Leo XIII, Hei-akker en calamiteitenpad 33

Subtotaal 2325 2468 2272 2397

Saldo na doorvoeren van deze maatregelen -1453 -1216 -1106 -1090
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3. Voorstel van het college: Verder te nemen maatre gelen 
 

 
 

4. Verwacht en werkelijk begrotingssaldo 

De ontwikkelingen en maatregelen zoals opgenomen in voorgaande tabellen zijn verwerkt in de financiële 
administratie. Daarbij zijn een aantal posten naar boven gekomen die niet juist waren verwerkt in de budgetten. 
Hiervoor zijn correcties doorgevoerd in de administratie. Tevens heeft doorrekening van onder andere 
kapitaallastenbudgetten, omslagrente en overhead plaatsgevonden. Ook hierin zijn aanpassingen noodzakelijk 
gebleken. De prognose van het aantal overnachtingen is bijgesteld op basis van actuele informatie. Dit leidt tot een 
hogere opbrengst uit toeristenbelasting. Voor zover mogelijk zijn de aanpassingen hieronder verwerkt in het 
verwachte begrotingssaldo: 
  

 
  
Het werkelijke begrotingssaldo is positief in de jaren 2020, 2021 en 2023. In 2022 is sprake van een tekort. Ten 
opzichte van het verwachte saldo zijn de jaren 2020 t/m 2022 iets positiever. In jaarschijf 2023 is het verschil 
groter. Exacte reden daarvan is op dit moment niet te geven. Dit heeft mogelijk te maken met de betrouwbaarheid 
van het oorspronkelijke saldo. Een globale analyse van de budgetten levert geen bijzonderheden op ten aanzien 
van het werkelijke begrotingssaldo in 2023. 
 
  

C - Voorstel van het college: verder te nemen maatregelen 2020 2021 2022 2023

Verdere verhoging van de toeristenbelasting naar € 3,00 p.p.p.n.  (meeropbrengst t.o.v. € 2,34) 480 480 480 480

Jaarlijkse indexatie van de toeristenbelasting met 2,5% 53 103 153

Campings geli jktrekken met de tarieven voor bungalows en hotels 60 60 60 60

Incidentele verhoging van de OZB-opbrengst 2,5% (woningen en niet-woningen) 125 125 125 125

Beheerplannen onderhoud groen: optimalisering in fasering 164 125 43 49

Inhalen kl imatologische omstandigheden groen -30 -30 -30 -30

Omgevingswet temporiseren (gel ijkmatig verdelen lasten 1,8 miljoen: € 350k/jaar) 219 146 -121 -121

Subsidies monumentale panden afschaffen 51 19 19 19

Uitvoeringsbudget economische uitgaven beperken (enkel  bijdrage Midpoint in stand houden) 49 49 49 49

Versoberen van de peuterarrangementen (kinderdagopvang) 75 75 75 75

Uitvoeringsbudget voorliggend veld beperken tot KDC 85 85 85 85

Taakstel ling De Start: bijdrage verlagen 20 20 20 20

Besparing 8% op vervoerskosten o.b.v. plan regio 40 40 40 40

Taakstel ling subsidies Contour de Twern en Farent (10%) 80 80 80 80

Tractie 34 34 34 34

Samenlevingsinitiatieven 20 20 20 20

Versoberen van de peuterarrangementen (kinderdagopvang) -35 -35 -35 -35

Wet verplichte GGZ -30 -30 -30 -30

Toevoeging reserve onderwijshuisvesting t.g.v. algemene middelen (tot start bi jdrage DNS) 204

Subtotaal 1609 1315 1016 1072

Saldo na doorvoeren van de maatregelen 156 99 -90 -18

Aansluiting verwacht saldo en werkelijk begrotingssaldo 2020 2021 2022 2023

Verwacht saldo na doorvoeren maatregelen 156 99 -90 -18

Sti jging loonkosten hoger dan verwacht -50 -126 -259 -398

Geen externe bijdrage aan wijkgericht werken -52 -52 -52 -52

Raming aantal overnachtingen toeristenbelasting bi jgesteld 420 420 420 420

SW-budget algemene uitkering naar Baanbrekers -166 -157 -111 -216

Verkiezingen reëel ramen 35 -12 -12 -12

Vrijval  meerjarig niet besteed budget onderwijshuisvesting 15 15 15 15

Aanpassing kapitaallastenbudgetten en eenmalige vri jval 2020 225 -51 -149 -145

Opvoeren bijdrage RBT conform contract -116 -109 -102

Correctie compensabele BTW 15 15 15 15

Lagere rentetoerekening grondexploitaties -50 -50 -50 -50

Wijziging toerekening overhead riolering -103 -111 -106 -68

Wijziging toerekening overhead afval 187 215 215 215

Aframing opbrengst HNG-lening (eindigt per 2020) -94 -94 -94

Verwacht begrotingssaldo 516 2 -360 -388

Verschil tussen verwacht en werkeli jk begrotingssaldo 20 38 40 433

Werkelijk begrotingssaldo 536 40 -320 45
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Programma begroting 2020 - 2023  
 

Programmabegroting recapitulatiestaat  
 
Totaaloverzicht lasten en baten van alle programma’ s 
 
 

 
 
 
 
 
  

Lasten/baten Programma Programma omschrijving Rekening 2018  Begroo t 2019  Begroot 2020  Begroot 2021  Begroot 2022 Begroo t  2023
Lasten 0 Bestuur en ondersteuning 20.073.944      12.214.466     14.315.774     14.148.897     13.913.327     14.337.324     

1 Veiligheid 1.708.819        2.185.485       2.185.411       2.173.375       2.211.855       2.226.074       
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.724.604        3.063.604       3.002.880       3.179.719       3.219.523       3.214.495       
3 Economie 836.251           887.273          845.592         763.727         764.267         668.626         
4 Onderwijs 1.852.515        1.890.234       1.794.862       1.796.321       1.768.555       1.760.219       
5 Sport, Cultuur en nrecreatie 3.672.887        3.801.027       4.299.285       4.379.354       4.831.541       4.854.594       
6 Sociaal Domein 21.800.714      22.473.736     22.836.442     22.885.325     22.942.340     23.073.694     
7 Volksgezondheid en milieu 6.265.774        6.755.446       7.046.673       7.143.076       7.125.609       7.052.384       
8 VHROSV 2.280.508        1.288.700       1.754.752       1.791.392       1.789.618       1.815.261       

Totaal Lasten 61.216.015      54.559.971     58.081.671     58.261.186     58.566.635     59.002.671     
Baten 0 Bestuur en ondersteuning -42.945.539     -40.450.102    -42.332.144    -42.959.329    -43.313.399    -43.841.658    

1 Veiligheid -49.834            -75.980          -75.980          -75.980          -75.980          -75.980          
2 Verkeer, vervoer en waterstaat -471.159          -314.511         -314.511        -314.511        -314.511        -314.511        
3 Economie -2.184.560       -1.678.057      -3.194.557      -3.249.057      -3.304.920      -3.362.179      
4 Onderwijs -612.881          -318.338         -351.838        -351.838        -351.838        -351.838        
5 Sport, Cultuur en nrecreatie -612.204          -50.579          -437.464        -426.115        -426.115        -426.115        
6 Sociaal Domein -4.995.214       -4.015.864      -3.973.864      -3.973.864      -3.973.864      -3.973.864      
7 Volksgezondheid en milieu -5.412.388       -5.188.693      -6.248.852      -6.291.352      -6.241.352      -6.241.352      
8 VHROSV -2.674.348       -1.138.101      -787.899        -691.619        -688.210        -674.675        

Totaal baten -59.958.127     -53.230.225    -57.717.109    -58.333.665    -58.690.189    -59.262.172    
Geraamd saldo van lasten en baten 1.257.888        1.329.746       364.562         -72.479          -123.554        -259.501        
Lasten 0 Bestuur en ondersteuning 3.685.043        3.986.326       466.963         671.275         671.275         671.275         
Totaal lasten 3.685.043        3.986.326       466.963         671.275         671.275         671.275         
Baten 0 Bestuur en onderrsteuning -4.942.931       -5.316.072      -831.525        -598.796        -547.721        -411.774        
Totaal baten -4.942.931       -5.316.072      -831.525        -598.796        -547.721        -411.774        
Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -1.257.888       -1.329.746      -364.562        72.479           123.554         259.501         

-                  -                 -                -                -                -                
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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. 
 

 
 

 

Taakvelden 
Programma 0 bestaat uit de volgende taakvelden: 
0.1 Bestuur 
0.2 Burgerzaken 
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 
0.4 Overhead 
0.5 Treasury 
0.61 OZB woningen 
0.64 Belastingen overig 
0.8  Overige baten en lasten 
0.10 Mutaties reserves 
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lastenorden de volgende taakvelden  
 

 
 
 
 
 
 
 



9 
 

0.1 Bestuur 
Onderwerp  Vervangen Burgerpeiling 
Wat willen we bereiken?  
 

1.1 Meer inzicht realiseren in onze dienstverlening 
1.2 Continue klanttevredenheidsonderzoek (monitoring)   
1.3 De kwaliteit en prestaties van onze dienstverlening en de 
      betrokken medewerkers inzichtelijk maken, vergroten en 
      ondersteunen.  
1.4 Inzicht in het bereik van De Duinkoerier en de informatie 
      van de gemeente die de lezers graag in dit blad lezen. 
1.5 Budget efficiënt inzetten  

Wat gaan we daarvoor doen?  
 

1. Vervangen van de burgerpeiling Waarstaatjegemeente 
    door het Dashboard Dienstverlening  
2. Lezersonderzoek Duinkoerier 

Korte Toelichting  
 
 
 
 

Jaarlijks staat een budget gereserveerd voor deelname aan 
de Burgerpeiling. Dit geeft de gemeente te weinig bruikbare 
informatie over hoe de gemeente in vergelijking tot andere 
gemeenten scoort o.g.v. dienstverlening. Daarnaast biedt 
een lezersonderzoek van de Duinkoerier inzicht in de mate 
van bereik van de lezers en de behoeften van deze 
doelgroep.  

 
Onderwerp  Loon op Zand beleeft 2020 
Wat willen we bereiken?  1. We waarderen vrijwilligers, ondernemers, sporters en  

    kunst en cultuurbeoefenaars van onze gemeente door, in 
    samenwerking met het Pleinfestival, op woensdag 6 mei 
    een evenement te organiseren. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 In september 2019 kondigen we Loon op Zand beleeft  
      2020 aan.  
1.2 In oktober 2019 starten we de nominatie voor Loon op 
      Zand beleeft 2020. Deze loopt tot 30 maart 2020. 
1.3 In september 2019 (her)starten we de samenwerking met 
      het Pleinfestival om een programma te ontwikkelen. 

Toelichting  In september 2018 heeft het college besloten om in 2020 
Loon op Zand beleeft (editie 3) te organiseren en 
aanpassingen door te voeren.  

 
0.2 Burgerzaken 

Onderwerp  Implementatie BRP  
Wat willen we bereiken?  
 

1.1 Moderniseren van de huidige applicatie Basis Registratie 
Personen en daarmee nakomen van wettelijke 
verplichting die het Rijk met de WET BRP 2016 heeft 
ingezet. 

Wat gaan we daarvoor doen?  
 

1.1 Na uitblijvende landelijke ICT-voorzieningen is in 2019 
met Equalit een gezamenlijk aanbestedings- en 
implementatieproject gestart, dat door vertraging bij 
Equalit uitloopt. Implementatie bij Loon op Zand wordt nu 
voorzien in eerste of tweede kwartaal 2020. Er is een 
projectleider ingehuurd om de lokale implementatie te 
begeleiden, deze inzet loopt in 2020 door. 

Korte Toelichting  
 
 
 
 

De huidige applicatie Key2Burgerzaken van Centric is aan 
vervanging toe. Binnen de Equalit-gemeenten is Project 
BRP –verlaat- gestart om een nieuwe applicatie aan te 
schaffen deze te implementeren en ondertussen de 
werkprocessen te optimaliseren. Dit project start voor Loon 
op Zand later dan aanvankelijk verwacht door vertraging bij 
Equalit. Volgens de nu bekende planning van Equalit kan het 
project in Loon op Zand medio 2020 worden afgerond.  
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0.4 Overhead 
Onderwerp  Overhead 
Wat willen we bereiken?  
 

Het zo zuiver mogelijk tot uiting laten komen van de 
overhead op de programma’s en taakvelden van deze 
begroting.  

Wat gaan we daarvoor doen?  
 

Voor begrotingsjaar 2020 hebben we de toerekening van de 
overhead geactualiseerd. Bij iedere begroting zal de 
overhead opnieuw nagekeken worden zodat de overhead 
juist toegerekend blijft worden. 

Korte Toelichting  
 
 

Ondanks dat onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten 
lastig blijft helpt het zo zuiver mogelijk toerekenen van 
overhead daar wel bij.  

 
Onderwerp  Oproepkrachten 
Wat willen we bereiken?  
 

Gedeeltelijk voldoen aan de Wet Arbeidskrachten in Balans 
(WAB) die met ingang van 1 januari 2020 van kracht wordt 
en werkgevers verplicht oproepers in dienst te nemen 

Wat gaan we daarvoor doen?  
 

Met de WAB worden we verplicht contracten aan te bieden 
en de formatie expliciet in de B-staat op te nemen en te 
begroten. We bieden uit budgettaire overwegingen 3 
oproepkrachten van de gemeentewinkel maximaal 15 uur per 
week. Daarmee hebben we te weinig formatie voor de 
bezetting Telefonie Ontvangst & Informatie en gaan we dus 2 
dagdelen sluiten. 

Korte Toelichting  
 
 
 
 

Dekking kosten Oproepkrachten  
Sinds indiensttreding wordt er voor de drie oproepkrachten 
jaarlijks per oproeper een bedrag opgenomen in de begroting 
ter grootte van 15 uur per maand. Dat wordt al jaren 
structureel overschreden, en opgevangen in de fluctuatie van 
de B-staat. Oftewel dekking vond plaats uit vacatureruimte. 
Daarmee zijn de kosten er dus altijd geweest, maar waren ze 
onzichtbaar. Met de WAB worden we verplicht contracten 
aan te bieden en de formatie expliciet in de B-staat op te 
nemen en te begroten.  

 

0.5 Treasury 
Onderwerp  Treasury 
Wat willen we bereiken?  
 

Zorgdragen voor voldoende liquide middelen om aan directe 
betalingsverplichtingen te kunnen voldoen en daarnaast 
zorgdragen voor langlopende financiering tegen zo gunstig 
mogelijke condities. 

Wat gaan we daarvoor doen?  
 

1.1 Actualiseren van het treasurystatuut. 
1.2 Tijdig opstellen van liquiditeitsprognoses. 
1.3 Tijdig afsluiten van benodigde leningen. 

Korte Toelichting  
 
 

 Bij de uitvoering van deze taak voldoen we aan de 
spelregels van de wet Financiering decentrale overheden en 
ons eigen treasurystatuut. 
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0.6 Lokale heffingen 
 Onderwerp  Lokale heffingen 
Wat willen we bereiken?  
 

Het heffen en innen van de lokale heffingen, zoals: 
Onroerende Zaakbelasting, Hondenbelasting, en 
Reclamebelasting.  

Wat gaan we daarvoor doen?  
 

Voor de uitvoering van de Onroerende Zaakbelasting is het 
nodig om de woningen te (her)waarderen en de aanslagen 
op te leggen.  
De reclamebelasting wordt via programma 3 uitbetaald aan 
de ondernemersvereniging. Bij deze uitbetaling worden de 
perceptiekosten (incl. kosten verband houdend met 
ambtelijke capaciteit) in mindering gebracht.  

Korte Toelichting  In deze begroting zijn de tarieven voor de diverse belastingen 
geactualiseerd. Voor een nadere specificatie verwijzen we 
naar paragraaf 1 Lokale heffingen. De tarieven worden 
definitief vastgesteld door middel van de tarieven verordening 
welke in december wordt behandeld door de raad. 

 

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemee ntefonds 
 Onderwerp  Gemeentefonds 
Wat willen we bereiken?  
 

Actuele informatie met betrekking tot de omvang van de 
algemene uitkering uit het gemeentefonds 

Wat gaan we daarvoor doen?  
 

Bij de eerste BERAP geven we inzicht in en verwerken we 
het effect van de meicirculaire. 
Bij de tweede BERAP geven we inzicht in en verwerken we 
het effect van de septembercirculaire.  

Korte Toelichting  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 beleid dat zij 
autonoom voeren. Gemeenten hoeven zich niet 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. 

 

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 
Onderwerp  Resultaat van de rekening van baten en lasten 
Wat willen we bereiken?  1.1 Een meerjarig sluitende begroting 
Wat gaan we daarvoor doen?  
 

1.1 Toewerken naar een kadernota 2021 waarbij rekening 
wordt gehouden met de toekomstige ontwikkelingen welke op 
de gemeente LoZ afkomen. 

Korte Toelichting  
 
 
 
 

Jaarlijks doorlopen we de Planning en Control cyclus waarbij 
we nadrukkelijk aandacht besteden aan de Kadernota. In de 
kadernota wordt rekening gehouden met de toekomstige 
ontwikkelingen waar de gemeente Loon op Zand invulling 
aan moet of wil geven.  
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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. 
In verband met een wijziging in de toerekening van de kosten van overhead zijn er meer kosten toegerekend aan 
de taakvelden. 
 
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 
Op dit taakveld komt het geraamde begrotingssaldo tot uitdrukking. Daarnaast is in 2019 de Berap en het 
dekkingsplan verantwoord op dit taakveld. In 2020, 2021 en 2023 is er een begrotingsoverschot. In 2022 is er 
sprake van een begrotingstekort. 
 
0.2 Burgerzaken 
De hogere kosten worden veroorzaakt door een betere toerekening van salariskosten aan taakvelden. 
 
0.4 Overhead 
Op dit taakveld worden kosten voor de volgende zaken tot uitdrukking gebracht: 

• Huisvesting gemeentelijke organisatie, Het Klavier, toekomstige Brandweerkazerne, Gemeentewerf (zowel 
het gebouw als de 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. 

 
0.5 Treasury 
Het rentepercentage is verlaagd van 3% naar 2,5%. Hierdoor ontstaat op het taakveld Treasury een nadeel van  
€ 375.000 en daartegenover staat € 375.000 minder kapitaallasten (voordeel) verantwoord op de verschillende 
programma’s. Per saldo is dit nihil. 
 

Lasten/baten Taakveld Rekening 2018  Begroot 2019  Begroot 2020  Begroot 2021  Begroot 2022 Begroot  2023

Lasten 0.1 BESTUUR 1.334.003           1.205.492       1.172.376       1.198.874       1.222.678       1.233.076       

0.11 RESULT VD RK BAT & LAST -                       -3.058.795      535.817          40.186             -319.951         45.455             

0.2 BURGERZAKEN 506.665              634.221          760.111          804.610          818.819          833.459          

0.3 BEH OV GEBOUWEN EN GRONDEN -                       -                   -                   -                   -                   -                   

0.4 OVERHEAD 12.848.549         13.205.887     11.264.594     11.526.980     11.730.678     11.935.832     

0.5 TREASURY 390.623              -245.428         130.158          117.576          -7.760              -187.798         

0.61 OZB WONINGEN 49.932                 46.530             46.530             46.530             46.530             46.530             

0.64 BELASTINGEN OVERIG 265.124              258.011          316.188          324.141          332.333          340.770          

0.8 OVERIGE BATEN EN LASTEN 324.152              110.000          90.000             90.000             90.000             90.000             

Totaal lasten 15.719.048         12.155.918     14.315.774     14.148.897     13.913.327     14.337.324     

Baten 0.2 BURGERZAKEN -435.412             -471.000         -471.000         -471.000         -471.000         -471.000         

0.3 BEH OV GEBOUWEN EN GRONDEN 3.376.794           -                   -                   -                   -                   -                   

0.4 OVERHEAD -1.490.385          -1.455.439      -1.474.033      -1.474.033      -1.474.033      -1.474.033      

0.5 TREASURY -1.124.897          -1.157.227      -1.107.248      -1.096.831      -1.096.400      -1.096.370      

0.61 OZB WONINGEN -3.328.738          -3.287.798      -3.617.223      -3.737.681      -3.861.123      -3.987.651      

0.62 OZB- NIET WONINGEN -1.895.937          -1.800.902      -2.144.100      -2.197.703      -2.252.645      -2.308.962      

0.64 BELASTINGEN OVERIG -263.275             -250.000         -284.000         -284.000         -284.000         -284.000         

0.7 ALG UITK EN OV UITK GEMFONDS -29.277.308       -31.336.901   -32.529.176   -32.992.717   -33.168.834   -33.514.278   

0.8 OVERIGE BATEN EN LASTEN -688.657             -690.835         -705.364         -705.364         -705.364         -705.364         

Totaal baten -35.127.815       -40.450.102   -42.332.144   -42.959.329   -43.313.399   -43.841.658   

Totaal geraamd saldo van lasten en baten -19.408.767       -28.294.184   -28.016.370   -28.810.432   -29.400.072   -29.504.334   

Lasten 0.10 MUTATIES RESERVES 3.685.043           3.986.326       466.963          671.275          671.275          671.275          

Totaal lasten 3.685.043           3.986.326       466.963          671.275          671.275          671.275          

Baten 0.10 MUTATIES RESERVES -4.942.931          -5.316.072      -831.525         -598.796         -547.721         -411.774         

Totaal baten -4.942.931          -5.316.072      -831.525         -598.796         -547.721         -411.774         

Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves -1.257.888          -1.329.746      -364.562         72.479             123.554          259.501          

Geraamd resultaat -20.666.655       -29.623.930   -28.380.932   -28.737.953   -29.276.518   -29.244.833   
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0.6 Lokale heffingen 

Onder dit taakveld worden de lasten en baten verantwoord van de: 
• Onroerende zaakbelasting (OZB); 
• Hondenbelasting; 
• Reclamebelasting. 

In deze begroting hebben we de OZB-tarieven gecorrigeerd met 2 keer het inflatiepercentage van 2,5%, zijnde 5%. 
In paragraaf 1 lokale heffingen is een tabel met vergelijkende cijfers van de lokale belastingen opgenomen. 
 
De geraamde opbrengst van de reclamebelasting bedraagt € 140.000, deze wordt via programma 3 uitbetaald aan 
de ondernemers met inhouding van de ambtelijke perceptiekosten. 
 
De lokale heffingen behoren tot de algemene dekkingsmiddelen. 
 
0.7 Algemene uitkering uit het gemeentefonds  
De ramingen voor het gemeentefonds zijn gebaseerd op de Septembercirculaire 2019.  
De integratie uitkering sociaal domein is met ingang van 2019 voor een groot deel opgegaan in de algemene 
uitkering en maakt daarmee deel uit van de trap-op-trap-af systematiek.  
Dit inweven van de gelden in de algemene uitkering was technisch gezien een zeer omvangrijke operatie. Toch 
vielen de budgettaire effecten mee en de herverdeeleffecten worden voorlopig opgeheven door een suppletie 
uitkering. 

 
 
 
 
 
 
 

De uitsplitsing van de raming (tabel hiervoor) laat zien dat het algemeen deel van het Gemeentefonds de komende 
jaren toeneemt en de inkomsten voor de bekostiging van het sociaal domein de komende jaren dalen. Hiermee is 
in de budgetten van programma 6 rekening gehouden. 
De verdeelmodellen sociaal domein worden geëvalueerd, net als de verdeling van het ‘klassieke’ gemeentefonds. 
Dat moet leiden tot een integrale nieuwe verdeling van de middelen per 2021.  
Bij de meicirculaire 2019 zijn extra middelen Jeugdhulp toegekend en deze middelen zijn vanaf 2022 structureel 
opgenomen in de begroting.  
 
0.10 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. 

 
 
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 2020 2021 2022 2023
Lasten (toevoeging aan reserve)
Egalisatie Reserve Onderhoud gebouwen storting groot onderhoud 8.292 8.292 8.292 8.292
Reserve Onderwijs algemeen bijdrage in toekomstige nieuwbouw 0 204.312 204.312 204.312
Algemene reserve Rentetoevoeging, bespaarde rente 267.818 267.818 267.818 267.818
Reserve Brutering Rentetoevoeging, bespaarde rente 90.304 90.304 90.304 90.304
Reserve investeringen grondbedrijf Rentetoevoeging, bespaarde rente 549 549 549 549
Egalisatie Reserve rechtspositionele verplichtingen storting reserve rechtspositionele verplichting 100.000 100.000 100.000 100.000

Totaal stortingen in reserves 466.963 671.275 671.275 671.275

Baten (onttrekking aan reserves)
Algemene reserve Instandhoudingssubsidie Het Witte Kasteel (2020) 30.000
Reserve recratie Regionaal Bureau toerisme, Project lokaal niveau (2020) 195.668 109.242 102.816
Reserve Brutering dekking kapitaallasten investeringen 411.046 389.553 369.905 361.773
Reserve brutering kap lasten Het Klavier dekking kapitaallasten investeringen 125.000 100.000 75.000 50.000
Reserve Winstuitkering HNG Compensatie aflopende winstuitkering 84.130

totaal onttrekkingen aan reserves 845.844 598.795 547.721 411.773

 2020 2021 2022 2023 
Algemene uitkering 29.159.755 29.709.337 30.016.295 30.388.027 
Sociaal deelfonds 3.369.421 3.283.380 3.152.539 3.126.251 

     
Totaal Gemeentefonds 32.529.176 32.992.717 33.168.834 33.514.278 
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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 (peildatum 2018) LoZ NL 
Formatie (fte per 1.000 inwoners) 5,6 8,3 
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) 6,8 9,8 
Apparaatskosten (€ per inwoner) € 426 nb 
Externe inhuur (% van de totale loonsom)  10% 20% 
Externe inhuur (de totale kosten inhuur externen) 1.200.000 nb 
Overhead (% van totale lasten) 17% nb 
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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 inwoners, 
ondernemers en recreanten zich prettig en veilig voelen. In een dergelijke omgeving zijn onze inwoners, 
ondernemers en recreanten eerder bereid zelf verantwoordelijkheid te nemen en initiatieven te ontplooien. 
 

  
 

   
 

Taakvelden  
Programma 1 bestaat uit de volgende taakvelden: 
1.1 Fysieke Veiligheid: crisisbeheersing en brand(veiligheid) / brandweerzaken 
1.2 Openbare orde en veiligheid 
 
 

1.1 Fysieke Veiligheid  
Onderwerp  Crisisbeheersing 
Wat willen we bereiken?  1.1 Efficiënt en effectief uitvoering geven aan het besluit 

      veiligheidsregio’s  
 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1.1 (Door) ontwikkelen crisisbeheersingsorganisatie in  
         samenwerking met het district Hart van Brabant.  

Korte Toelichting  
 
 
 

Gemeenten hebben als onderdeel van het openbaar bestuur 
een algemene zorgplicht voor hun inwoners en vervullen 
daarmee een essentiële rol in de crisisbeheersing. 
 
Bovenstaand actiepunt staat opgenomen in het Focusblad 
2019 dat op 8 januari 2019 is vastgesteld door het college 
van B&W. Deze actiepunten komen terug in de Focusbladen 
van 2020, 2021 en 2022. 
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Onderwerp  Brandveiligheid / Brandweerzaken 
Wat willen we bereiken?  1.1 Aandacht voor brandveiligheid in woonwijken (na  

      incidenten) 
1.2 Aandacht voor brandveiligheid in specifieke situaties/  
      gebieden 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1.1 Voorlichting na brand 
1.1.2 Uitvoering geven aan beleidsregels ‘Bereikbaarheid en 
         Bluswatervoorzieningen’ 
1.1.3 Uitvoering geven aan gebiedsgebonden brandweerzorg 
         (pilot Molenwijck) 
1.2.1 Driemanschap ‘Bosbrandpreventie Loonse en 
         Drunense Duinen’ coördineren 
1.2.2 Aandacht besteden aan krappe bezetting 
         zorgaccommodaties (in samenwerking met Rode Kruis,  
         Veiligheidsregio en lokale brandweer)  

Korte Toelichting  
 
 
 

Bovenstaande actiepunten staan opgenomen in het 
Focusblad 2019 dat op 8 januari 2019 is vastgesteld door het 
college van B&W. Deze actiepunten komen terug in de 
Focusbladen van 2020, 2021 en 2022. 

 
1.2 Openbare orde en veiligheid 

Onderwerp  Versterking verbinding zorg- en veiligheid 
Wat willen we bereiken?  1.1 Verbeteren vroeg signalering (integraal) / Verminderen 

      recidive  
1.2 Passend zorgaanbod matchen aan repressieve 
      interventie 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1.1 Uitvoering geven aan plan van aanpak zorg voor 
         personen met verward gedrag 
1.1.2 Ondersteunen bij ontwikkeling plan van aanpak 
         wijkGGZ’r 
1.2.1 Versterken ketenbenadering / samenwerking tussen 
         zorg- en strafrechtketen 
1.2.2 Ondersteunen bij (door)ontwikkeling sociaal wijkteam 
1.2.3 Aandacht voor kwetsbare jongeren; zorg bieden om te  
         voorkomen dat zij het criminele pad op gaan 

Korte Toelichting  
 
 
 

Door aan de voorkant adequate hulp te bieden wordt zoveel 
mogelijk voorkomen dat onveilige situaties ontstaan. We 
handelen bij voorkeur preventief, maar indien nodig ook 
repressief. Een goede en snelle samenwerking tussen zorg- 
en veiligheidspartners is hiervoor essentieel.  
(integraal veiligheidsbeleid 2019 - 2022) 
 
Bovenstaande actiepunten staan opgenomen in het 
Focusblad 2019 dat op 8 januari 2019 is vastgesteld door het 
college van B&W.  Deze actiepunten komen terug in de 
Focusbladen van 2020, 2021 en 2022.  
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Onderwerp  Overlast 
Wat willen we bereiken?  1.1 Overlast effectief en efficiënt aanpakken 

 
We acteren op alle vormen van overlast waarbij de 
leefomgeving (woongenot) van onze inwoners wordt 
aangetast. Samen met onze partners passen we maatwerk 
toe omdat elke situatie om zijn eigen aanpak vraagt. 
(integraal veiligheidsbeleid 2019 - 2022) 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1.1 Ontwikkelen en uitvoering geven aan instrumenten die 
         de aanpak van overlast mogelijk maken 
1.1.2 Versterken voorliggend veld bij overlastcasuïstiek 
1.1.3 (Door)ontwikkeling en inzet BIT  
1.1.4 (Door)ontwikkeling aanpak (jeugd)overlast 
1.1.5 Onderzoek doen naar ontwikkelingen en behoefte  
         vuurwerkvrijezones 
1.1.6 Coördineren van ‘rent-a-cop’ om inwoners te  
         ondersteunen in de aanpak van veelvoorkomende  
         ergernissen 

Korte Toelichting  
 
 
 

Bovenstaande actiepunten staan opgenomen in het 
Focusblad 2019 dat op 8 januari 2019 is vastgesteld door het 
college van B&W.  Deze actiepunten komen terug in de 
Focusbladen van 2020, 2021 en 2022. 

  
Onderwerp  Aanpak High Impact Crimes 
Wat willen we bereiken?  1.1 Voorkomen van recidive c.q. Loon op Zand minder  

      aantrekkelijk maken voor potentiele criminelen 
1.2 Stimuleren eigen verantwoordelijkheid  
 
Bij High Impact Crimes gaat het om vormen van criminaliteit 
die veel impact hebben op het veiligheidsgevoel van de 
betrokkenen. Hierbij valt te denken aan woninginbraken, 
overvallen en straatroven.  
(integraal veiligheidsbeleid 2019 - 2022) 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1.1 Inzet lokfietsen tegen fietsendiefstal 
1.1.2 Opleggen last onder dwangsom na APV-overtreding  
         inbrekerswerktuigen 
1.1.3 Opleggen last onder dwangsom na APV-overtreding 
         openlijk drugsgebruik / dealen 
1.1.4 Ontwikkelen en uitvoering geven aan beleidsregels  
         DOR (Digitaal Opkopers Register) 
1.1.5 Flexibel cameratoezicht mogelijk maken (APV) en  
         inzetten 
1.2.1 Communicatie op basis van actualiteiten inrichten 
1.2.2 Coördineren, stimuleren en faciliteren van  
         buurtpreventie en WhatsApp groepen 
(doorontwikkeling) 
1.2.3 Verspreiden alerteringsbrieven na gepleegde/poging  
          woninginbraak of auto-inbraak 
1.2.4 Coördineren voetjesproject of boef in de wijk 
1.2.5 Stimuleren en faciliteren Keurmerk Veilig Ondernemen 

Korte Toelichting  
 
 
 

Bovenstaande actiepunten staan opgenomen in het 
Focusblad 2019 dat op 8 januari 2019 is vastgesteld door het 
college van B&W.  Deze actiepunten komen terug in de 
Focusbladen van 2020, 2021 en 2022.  
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Onderwerp  Ondermijning 
Wat willen we bereiken?  1.1 Meldingsbereidheid /weerbaarheid vergroten 

1.2 Aanpak verstevigen  
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1.1 Vergroten maatschappelijke verontwaardiging en  

         meldingsbereidheid (Meld Misdaad Anoniem) 
1.1.2 Aanreiken van concrete handelingsperspectieven voor  
         het herkennen van ondermijnende criminaliteit door  
         onze ondernemers en inwoners 
1.1.3 Inzetten op ambtelijke en bestuurlijke integriteit 
1.2.1 Deelnemen aan integrale actie(dagen) in  
         multidisciplinaire samenwerkingsverbanden 
1.2.2 Implementatie en uitvoering geven aan BIBOB-beleid 
1.2.3 Uitvoering geven aan beleidsregels Opiumwetgeving 
1.2.4 Adresseren van (en geven van opvolging aan)  
         zorgfraude in districtelijke samenwerkingsverbanden 
1.2.5 Implementeren (juridische) ontwikkelingen en optreden 
         bij uitingen van outlaw motorcycle gangs  
1.2.6 Openstaande vorderingen direct incasseren bij 
         ondermijners 

Korte Toelichting  
 
 
 

Ondermijning beslaat alle vormen van criminaliteit waarbij het 
gezag wordt aangetast of waarbij sprake is van 
verwevenheid tussen de onderwereld en de bovenwereld. 
Enkele voorbeelden zijn hennepteelt, handel in harddrugs, 
criminele motorclubs en witwassen door bijvoorbeeld 
kamergewijze verhuur. 
(integraal veiligheidsbeleid 2019 - 2022) 
 
Bovenstaande actiepunten staan opgenomen in het 
Focusblad 2019 dat op 8 januari 2019 is vastgesteld door het 
college van B&W.  Deze actiepunten komen terug in de 
Focusbladen van 2020, 2021 en 2022. 

 

Wat mag het kosten? 
 

 
 
 
Toelichting 
 
De toelichting bevat alleen verschillen op de zogenaamde directe lasten en baten. Verschuivingen in interne 
doorbelastingen blijven buiten beschouwing. 
In verband met een wijziging in de toerekening van de kosten van overhead zijn er meer kosten toegerekend aan 
de taakvelden. 
 
1.2 Openbare Orde en Veiligheid 
De hogere kosten worden veroorzaakt door een betere toerekening van salariskosten aan taakvelden. 
 
 

  

Lasten/baten Taakveld Rekening 2018  Begroot 2019  Begroot 2020  Begroot 2021  Begroot 2022 Begroot  2023

Lasten 1.1 CRISISBEH EN BRANDWEER 1.169.295           1.499.868       1.464.098       1.488.889       1.513.802       1.514.047       

1.2 OPENB ORDE EN VEILIGHEID 584.880              685.617          721.313          684.486          698.053          712.027          

Totaal lasten 1.754.175           2.185.485       2.185.411       2.173.375       2.211.855       2.226.074       

Baten 1.1 CRISISBEH EN BRANDWEER -3.834                  -                   -                   -                   -                   -                   

1.2 OPENB ORDE EN VEILIGHEID -46.000               -75.980           -75.980           -75.980           -75.980           -75.980           

Totaal baten -49.834               -75.980           -75.980           -75.980           -75.980           -75.980           

Geraamd resultaat 1.704.341           2.109.505       2.109.431       2.097.395       2.135.875       2.150.094       
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Beleidsindicatoren 
 
Veel van de indicatoren zijn ook raadpleegbaar op de website van “Waarstaatjegemeente”.  
 

Indicator  LoZ Nederland  
Verwijzingen Halt (aantal per 10.000 jongeren) 179 119 
Harde kern jongeren (aantal per 10.000 jongeren) 0,6 1,3 
Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners) 2,4 2,2 
Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners) 4,5 4,8 
Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners) 1,7 2,5 
Vernielingen/beschadigingen openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners) 5,0 5,4 
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Programma 2: Verkeer en vervoer 
 

Onderwerp van het programma 

Loon op Zand is een landelijke gemeente met 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, schone en functionele leefruimte waarin de fysieke 
structuur de maatschappelijke structuur ondersteunt. De voorzieningen in de leefomgeving moeten schoon, heel 
en veilig zijn. Hierbij is tevens aandacht voor de samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen, veiligheid, toerisme, 
gezondheid en duurzaamheid. Binnen de regio wordt de verbinding en samenhang met omliggende gemeenten 
steeds belangrijker.  
            

 
 

 
Algemeen 
Verkeer, wegen, water en groen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zowel qua beleving als voor het 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 2 het integraal beheer opgenomen. 
 

Taakvelden  
Programma 2 bestaat uit de volgende taakvelden: 
2.1 Verkeer en vervoer 
2.2 Parkeren 
2.5 Openbaar vervoer 
 

2.1 Verkeer en Vervoer  
Onderwerp  Verkeersveiligheid 
Wat willen we bereiken?  1.1 Fietspaden: Het verbeteren van de fietsveiligheid en het  

      comfort. 
1.2 Veiligheid en fietsen: Het beter bereikbaar maken van de 
      “Natuurpoort de Roestelberg” voor hulpdiensten en  
       fietsers. 
1.3 Verkeersveiligheid: Een minimaal aantal (letsel)- 
      ongevallen en een verbetering van het verkeers- 
      veiligheidsgevoel. 
1.4 Maximale betrokkenheid en inbreng van de beleving,  
      inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. 
1.5 Duurzaam ingerichte en te beheren openbare ruimte. 
1.6 Openbare verlichting:  

Het verhogen van de persoonlijke en verkeersveiligheid. 
Een andere doelstelling is om te voldoen aan het SER-
energieakkoord. 
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1.7 Kabels en leidingen: 
Het reguleren van de werkzaamheden in de openbare 
ruimte, waarbij onder andere verhardingen, bermen en 
andere groenvoorzieningen worden opgebroken. Tevens 
de overlast en de maatschappelijke kosten ten gevolgen 
van deze werkzaamheden in de openbare ruimte te 
minimaleren. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Fietspaden: Invulling geven aan Uitvoeringsplan Verkeer 
      en de Fietsnotitie. We gaan de fietsvoorzieningen langs 
      de Van Haestrechtstraat en Wielstraat verbreden en  
      veiliger maken.  

Daarnaast wordt in 2020 de snelfietsroute F261 in onze 
gemeente afgerond. 

1.2 Veiligheid en fietsen: Invulling geven aan Uitvoeringsplan  
      Verkeer en de Fietsnotitie. Het onderzoeken van de 
      Mogelijkheden (financieel als uitvoerend) voor het 
      realiseren van een fiets-/calamiteiten pad van de 
Duinlaan 
      naar de Roestelberg. 
1.3 Verkeersveiligheid: Doorgaan met de huidige aanpak. 
1.4 Het integraal beheren van de openbare ruimte en het 
      meten en analyseren van het effect hiervan op de 
      beleving van de inwoners. 
1.5 Uitvoeren van ambities uit het IBOR plan “Samen buiten- 
      gewoon tevreden”, het integraal beleidsplan openbare 
      ruimte 2014-2023.   
1.6 Openbare verlichting:  

Uitvoering geven aan het beleidsplan openbare 
verlichting dat eind 2019 wordt aangeboden aan de 
gemeenteraad. Om te voldoen aan het energieakkoord 
moeten we ombouw naar LED de komende 2 jaar gaan 
versnellen. 

1.7 Kabels en leidingen:  
Uitvoering geven aan de AVOI 2017. De tendens waarin 
de inkomsten uit leges voor vergunningen voor 
werkzaamheden aan kabels en leidingen positief stabiel 
blijft, zet zich voort. 

Korte T oelichting  
 

1.1 Verbreden en veiliger maken fietsvoorzieningen Van 
      Haestrechtstraat en Wielstraat 
      De fietsroute van en naar Waalwijk via de Van 
      Haestrechtstraat en Wielstraat is een veel gebruikte 
      route.  
      Gemiddeld rijden hier ca. 1.400 fietsers per dag. De  
      fietspaden voldoen met betrekking tot breedte en kwaliteit 
      van de verharding niet meer aan de verkeerskundige 
     richtlijnen. Dit werkt (subjectieve) onveiligheid in de hand.  
     Met de beoogde werkzaamheden worden zowel comfort   
     als veiligheid verbeterd. Hierdoor wordt het fietsen op  
     deze route aantrekkelijker. De werkzaamheden kunnen 
     gelijktijdig met onderhoud aan de rijbaan worden  
     uitgevoerd conform Beheerplan Wegen.  
      Met het verbeteren van deze fietsvoorzieningen sluiten 
      we aan bij de ambitie die hierover in het coalitieakkoord is 
     opgenomen.  
 
1.2 Realisatie fiets- / calamiteiten pad Duinlaan – 
Roestelberg 
      Een fietspad op deze locatie is erg wenselijk vanuit het  
      fietsen. Deze route is veel aantrekkelijker en veiliger om  
      te fietsen dan de bestaande route via de Waalwijksebaan 
      en Roestelbergseweg. Daarnaast missen we nu 2e  
      ontsluiting van het gebied ingeval van calamiteit en is het  
      afsluiten van de Roestelbergseweg bij bijvoorbeeld  
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      onderhoud niet mogelijk omdat dit de enige toegang is  
      naar de 2 horeca bedrijven/verblijfsaccommodaties en de 
      woningen. Ondanks diverse maatregelen om het  
      parkeren in goede banen te leiden, zorgen de vele auto’s 
      nog steeds af en toe voor opstoppingen. Hierdoor  
      ervaren hulpdiensten problemen om dit toeristische  
      gebied te bereiken. Met de realisatie van deze 
      fietsvoorziening sluiten we aan bij de ambitie die hierover 
      in het coalitieakkoord is opgenomen. 
 
1.3 Verkeersveiligheid 
      Het verkeersveiligheidsdoel is een zo veilig mogelijke 
      gemeente. Met het verbeteren van de verkeersveiligheid  
      is onze gemeente op de goede weg. Er zijn geen  
      zogenoemde Black Spots. Toch hebben we aandacht  
      voor de inrichting van de weg. Maar zeker ook voor het 
      gedrag van de verkeersdeelnemers. Het streven is om  
      ieder jaar weer minder ongevallen te hebben en alle 
      verkeersdeelnemers bewust deel te laten nemen in het 
      verkeer. We onderschrijven ook de actie ‘Brabant gaat  
      voor NUL verkeersdoden’ en we werken blijvend aan 
      veilige fiets- en voetpaden. We zien in onze gemeente  
      een dalende trend van verkeersslachtoffers. 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. Hierbij werken we 
      samen met VVN en de scholen. Onze scholen zijn 
      voorzien van het Brabants VerkeersveiligheidsLabel. 
  
1.4 Burgergericht werken: In 2019 is een integraal 
      beheercontract opgesteld en Europees openbaar 
      aanbesteed. Dit is het resultaat van de bevindingen 
      vanuit de pilot Burgergericht beheer. Vanaf 1 januari  
      2020 implementeren we burgergericht werken in de  
      werkprocessen binnen de gemeentelijke organisatie. We  
      monitoren structureel de resultaten en indien nodig sturen 
      we bij. 
 
1.5 Beheer openbare ruimte: Naast de structurele 
      werkzaamheden voor het dagelijks beheer en onderhoud, 
      voeren we de werkzaamheden uit de in 2019  
      geactualiseerde Beheerplannen Groen en spelen, Wegen 
      en Civiele kunstwerken uit. 
 
1.6 Openbare verlichting:  

We hebben nog een aantal SOX lampen in de gemeente, 
deze worden niet meer geproduceerd vanaf juni 2019. 
Om deze reden en om te voldoen aan het SER-
energieakkoord (20% energiebesparing in 2020, 40% 
van OVL is energiezuinig in 2020) moeten we de 
ombouw naar LED gaan versnellen. 
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2.2 Parkeren 
Onderwerp  Parkeervoorzieningen 
Wat willen we bereiken?  1.1 Een goede balans van het parkeren tijdens evenementen 

      in de kern Loon op Zand. 
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 In het Uitvoeringsplan Verkeer is opgenomen dat we 

      afspraken maken met een grondeigenaar(en) en 
      evenementenorganisatoren om te komen tot een 
      evenementen parkeerterrein. 

Korte Toelichting  
 
 
 

1.1 Evenementen parkeren kern Loon op Zand 
Bij evenementen in de kern Loon op Zand kunnen 
bezoekers alleen in de woonwijken parkeren. Dit zorgt 
voor veel overlast bij bewoners. Daarnaast zorgen 
geparkeerde voertuigen bij evenementen in de 
Klokkenlaan voor onveilige situaties. Door een weiland 
steeds tijdelijk in te zetten voor parkeren zal de ervaren 
overlast verminderen. Hierover maken we met een 
grondeigenaar aan de Klokkenlaan en 
evenementenorganisatoren afspraken.  

 
2.5 Openbaar vervoer 

Onderwerp  Voorzieningen Openbaar Vervoer 
Wat willen we bereiken?  1. Het behouden van het voorzieningenniveau van het 

    openbaar vervoer. 
Wat gaan we daarvoor doen?  1. Het dialoog hierover behouden met de provincie en  

    vervoerder. 
Korte Toelichting  
 
 
 

1. Behouden voorzieningenniveau openbaar vervoer 
    Voor het openbaar vervoer binnen onze gemeente is de 
    provincie verantwoordelijk. In overleg met provincie en 
    vervoerder, zetten we erop in dat openbaar vervoer 
    beschikbaar blijft in onze kernen. We sturen op 
    verbeteringen van de bestaande openbaar  
    vervoervoorzieningen. Hierbij hebben we ook aandacht 
    voor de (OV-) bereikbaarheid van de Leisure 
    voorzieningen en het doelgroepen- en leerlingen vervoer.  
    Daarnaast brengen we het vervoer op de ‘laatste  
    kilometer’ (het vervoer tussen de bushalte en bestemming) 
    onder de aandacht. 

 

 
Wat mag het kosten? 

 
 
Toelichting 
 
De toelichting bevat alleen verschillen op de zogenaamde directe lasten en baten. Verschuivingen in interne 
doorbelastingen blijven buiten beschouwing. 
In verband met een wijziging in de toerekening van de kosten van overhead zijn er meer kosten toegerekend aan 
de taakvelden. 
 
2.1 Verkeer en vervoer 
De lagere kosten hebben voornamelijk betrekking op een budgetverlaging voor externe inhuur. 

  

Lasten/baten Taakveld Rekening 2018  Begroot 2019  Begroot 2020  Begroot 2021  Begroot 2022 Begroot  2023

Lasten 2.1 VERKEER EN VERVOER 2.723.904           3.062.854       3.002.130       3.178.969       3.218.773       3.213.745       

2.5 OPENBAAR VERVOER 700                      750                  750                  750                  750                  750                  

Totaal lasten 2.724.604           3.063.604       3.002.880       3.179.719       3.219.523       3.214.495       

Baten 2.1 VERKEER EN VERVOER -471.159             -314.511         -314.511         -314.511         -314.511         -314.511         

Totaal baten -471.159             -314.511         -314.511         -314.511         -314.511         -314.511         

Geraamd resultaat 2.253.444           2.749.093       2.688.369       2.865.208       2.905.012       2.899.984       
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Programma 3: Economie 
 

Onderwerp van het programma 

We zetten in op een welvarend en bereikbaar Loon op Zand. 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. 
   
Gastvrijheid zit in ons DNA en we zijn trots op het toeristische karakter van onze gemeente. Met de Efteling, de 
Loonse en Drunense Duinen en de rust van het Brabantse platteland hebben we sterke troeven in handen. 
Duurzaam bourgondisch toerisme heeft de potentie een extra troef te worden.  
 

 
 

 
Taakvelden  
Programma 3 bestaat uit de volgende taakvelden: 
3.1 Economische ontwikkeling 
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 
3.4 Economische promotie 
 

  



25 
 

3.1 Economische ontwikkeling  
Onderwerp  Versterken vestigingsklimaat 
Wat willen we bereiken?  We willen het vestigingsklimaat voor ondernemers verder 

versterken, zowel in de kernen als in het buitengebied.  
 

Wat gaan we daarvoor doen?  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. 
 

Korte Toelichting  
 
 
 

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. 
 

 
 

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur  
Onderwerp  Uitgifte kavels bedrijvenpark Kaatsheuvel 
Wat willen we bereiken?  Verkopen kavels bedrijvenpark Kaatsheuvel 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  (lokale) ondernemers ruimte bieden om door te groeien, 
onder andere door de uitgifte van kavels op het bedrijvenpark 
Kaatsheuvel. 

Korte Toelichting  
 
 
 

 

 
 

Onderwerp  Winkelcentra 
Wat willen we bereiken?  Minder leegstand en vitale winkelgebieden. 

 

Wat gaan we daarvoor doen?  Alhoewel we in onze gemeente relatief weinig leegstand 
kennen blijft het een punt van aandacht. 
 

Korte Toelichting  
 
 
 

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.  
 

 

 
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 

Onderwerp  Ondernemersloket 
Wat willen we bereiken?  We willen dat ondernemers op een eenvoudige en 

laagdrempelige manier contact kunnen opnemen met de 
gemeente. 
 

Wat gaan we daarvoor doen?  Ter ondersteuning van ondernemers hebben we het 
Ondernemersloket ingesteld.  
 

Korte Toelichting  
 
 
 

Ondernemers kunnen via het ondernemersloket eenvoudig 
en laagdrempelig contact opnemen met de gemeente. We 
beantwoorden vragen van ondernemers en faciliteren 
(startende) ondernemers met nieuwe plannen. 
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3.4 Economische promotie  
Onderwerp  Lokaal 
Wat willen we bereiken?  Verbetering van het lokale ondernemersklimaat en het 

organiseren van een goede samenwerking tussen de 
ondernemers en de gemeente. 
 

Wat gaan we daarvoor doen?  Lokaal is er een belangrijke rol weggelegd voor de Stichting 
Ondernemend Loon op Zand (SOL). In de SOL zijn diverse 
ondernemersverenigingen samengebracht. Daarnaast is het 
van belang dat ook de leisure sector goed georganiseerd 
wordt. 
 

Korte Toelichting  
 
 
 

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 soortgelijke samenwerking binnen de 
lokale recreatiesector. Bij voorkeur is er één partij of 
overlegstructuur als vertegenwoordiger van de totale 
recreatiesector.  
Tevens dient er goede afstemming en samenwerking te zijn 
van de lokale recreatiesector met de SOL. 
 

 
 

Onderwerp  Regionaal 
Wat willen we bereiken?  De gemeente heeft ervoor gekozen om als het gaat over 

leisure binnen de regionale samenwerking De Langstraat de 
krachten te bundelen.  
 

Wat gaan we daarvoor doen?  Om efficiëntie-voordeel te behalen en een 
professionaliseringsslag te maken op het gebied van 
marketing en gastheerschap is medio 2019 het Regionaal 
Bureau voor Toerisme (RBT) De Langstraat opgericht. Het 
RBT draagt bij aan de realisatie van de lokale en regionale 
ambities ten aanzien van de vrijetijdseconomie. Ze is de 
uitvoeringsorganisatie van de Langstraatgemeenten als het 
gaat om de onderdelen Kennis, Informatie, Marketing, 
(product)Ontwikkeling en Trade en Sales in de 
vrijetijdssector.  
 

Korte Toelic hting  
 
 
 

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. We leveren een 
actieve bijdrage aan de invulling en uitvoering van de 
projecten die voor dit speerpunt zijn benoemd.  
We nemen deel aan ‘Midpoint Brabant’, het regionale 
programma dat ondernemingen, overheid, onderwijs en 
maatschappij in het hart van Brabant verbindt. Speerpunten 
van dit regionale economische ontwikkelprogramma zijn 
Smart Industry, Smart Logistics en Smart Leisure. De regio is 
hierin al een sterke internationale speler en gaat voor 
verdere groei door actief in te spelen op interessante 
ontwikkelingen en het bevorderen van kruisverbanden tussen 
sectoren. 
 
We nemen deel aan ‘Midpoint Brabant’, het regionale 
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programma dat ondernemingen, overheid, onderwijs en 
maatschappij in het hart van Brabant verbindt. Speerpunten 
van dit regionale economische ontwikkelprogramma zijn 
Smart Industry, Smart Logistics en Smart Leisure. De regio is 
hierin al een sterke internationale speler en gaat voor 
verdere groei door actief in te spelen op interessante 
ontwikkelingen en het bevorderen van kruisverbanden tussen 
sectoren. 

 
Wat mag het kosten? 

 
Toelichting 
 
De toelichting bevat alleen verschillen op de zogenaamde directe lasten en baten. Verschuivingen in interne 
doorbelastingen blijven buiten beschouwing. 
In verband met een wijziging in de toerekening van de kosten van overhead zijn er meer kosten toegerekend aan 
de taakvelden. 
 
3.1 Economische ontwikkeling      
Voor het jaar 2020 wordt minder ingezet op de uitgaven van economische stimulering. Dit zorgt voor een verlaging 
van het budget voor 2020 met € 49.000 ten opzichte van 2019. 
 
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur     
Voor het jaar 2020 worden beperkt activiteiten ontplooit op duurzaamheid, het budget is ten opzichte van 2019 
verlaagt met € 51.000. 
 
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 
Er zijn geen financiële afwijkingen te melden. 
 
3.4 Economische promotie  
Door het volledig toerekenen van medewerkers aan taakvelden, is een stijging zichtbaar van de personeelslasten 
in 2020 ten opzichte van 2019. Hiertegen over staat een verlaging van de personeelslasten op taakveld 0.4, waar 
personeelslasten in 2019 geboekt werden. 
 
Door de verlate start van RBT in 2019 is een stijging in budget zichtbaar van € 73.000 in 2020, ten opzichte van het 
budget 2019. Het verminderen van promotionele activiteiten zorgt voor een verlaging van het budget met  
€ 25.000 ten opzichte van 2019. 
 
Het wijzigen van de toeristenbelasting naar een aangepast tarief voor alle soorten verblijven en het opnemen van 
de totale inkomsten als algeheel dekkingsmiddel, verhoogt het budget 2020 ten opzichte van 2019 met 
€ 1.670.000. 
 

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 “waarstaatjegemeente”. 

Indicator LoZ Nederland  
Functiemenging (%) 49,1 52,8 
Vestigingen (bedrijven, aantal per 1.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar) 146,0 145,9 

 

Lasten/baten Taakveld Rekening 2018  Begroot 2019  Begroot 2020  Begroot 2021  Begroot 2022 Begroot  2023

Lasten 3.1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING 152.325              165.451          130.000          130.000          130.000          130.000          

3.2 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCT 232.499              204.400          143.696          143.696          143.696          143.696          

3.3 BEDR LOKET EN BEDR REG 5.771                   13.200             13.200             13.200             13.200             13.200             

3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE 440.520              504.222          558.696          476.831          477.371          381.730          

Totaal lasten 831.116              887.273          845.592          763.727          764.267          668.626          

Baten 3.2 FYSIEKE BEDRIJFSINFRASTRUCT -204.411             -153.500         -                   -                   -                   -                   

3.3 BEDR LOKET EN BEDR REG -13.184               -15.000           -15.000           -15.000           -15.000           -15.000           

3.4 ECONOMISCHE PROMOTIE -1.865.728          -1.509.557      -3.179.557      -3.234.057      -3.289.920      -3.347.179      

Totaal baten -2.083.323          -1.678.057      -3.194.557      -3.249.057      -3.304.920      -3.362.179      

Geraamd resultaat -1.252.207          -790.784         -2.348.965      -2.485.330      -2.540.653      -2.693.553      
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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.  
 

 
   

 

Taakvelden  
Programma 4 bestaat uit de volgende taakvelden: 
4.1 Openbaar basisonderwijs 
4.2 Onderwijshuisvesting 
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 
 
 

4.1 Openbaar basisonderwijs 
Onderwerp  Toezicht openbaar basisonderwijs 
Wat willen we bereiken?  1.1 Voldoende en kwalitatief goed onderwijs 
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1.Toezicht houden op stichting Bravoo 
Korte toelichting  
 
 

Het openbaar basisonderwijs is op afstand gezet in een 
regionale stichting voor openbaar basisonderwijs. Het 
toezicht hierop ligt bij de raden van betrokkengemeenten.  

 
4.2 Onderwijshuisvesting 

Onderwerp  Wettelijke verantwoordelijkheid onderwijshuisvesting 
Wat willen we bereiken?  1.1 Voldoende, kwalitatief goede en goed gespreide 

      huisvesting  
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Ontwikkelen van een Integraal Huisvestingsplan samen 

      met de schoolbesturen 
1.2 Uitvoeren van het project Frisse scholen 

Korte toelichting  
 
 
 

De verantwoordelijkheid voor de huisvesting van het 
onderwijs is een gedeelde verantwoordelijkheid van  
gemeente en schoolbesturen. Met de uitvoering van het 
project Frisse scholen maken we een inhaalslag met  
betrekking tot de kwaliteit van de huisvesting. Via het 
ontwikkelen van een Integraal Huisvestingsplan willen 
we de gezamenlijke verantwoordelijkheid structureel 
inkaderen. 
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4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken  

Onderwerp  Onderwijskansenbeleid 
Wat willen we bereiken?  1.1 Gelijke kansen voor alle leerlingen in het onderwijs. 
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1.1 Voldoende en kwalitatief goede plekken bieden met  

         voorschoolse educatie 
1.1.2 Afspraken maken met partners, zodat de verschillende 
         activiteiten voor deze doelgroep op elkaar aansluiten 
1.1.3 De toeleiding naar voorschoolse educatie via de 
         consultatiebureaus organiseren 
1.1.4 Afspraken maken over een goede overdracht van  
         (doelgroep)kinderen van voorschoolse voorzieningen 
          naar school. 

Korte toelichting  
 
 
 

De gemeente is verplicht elk doelgroepkind (een kind met 
een verhoogd risico op het ontwikkelen van een 
ontwikkelings- en/of taalachterstand) een aanbod van 960 
uur voorschoolse educatie te bieden. De toeleiding hiernaar 
is ook de verantwoordelijkheid van de gemeente, evenals de 
borging van dit aanbod in het geheel van vroeg- en 
voorschoolse voorzieningen. 

 
Onderwerp  Leerlingenvervoer 
Wat willen we bereiken?  1.1 De zelfstandigheid van de leerlingen bevorderen en het  

      leerlingenvervoer betaalbaar houden. 
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 We gaan leerlingen die nu nog met het (dure) taxivervoer  

      gaan op verschillende manieren leren met het openbaar 
      vervoer te reizen.  

Korte Toelichting  
 
 
 

Veel leerlingen maken gebruik van het taxivervoer om van en 
naar school te gaan. Meer stimuleren om gebruik te maken 
van het openbaar vervoer bevordert de zelfstandigheid van 
de leerling en houdt het leerlingenvervoer betaalbaar. 

 

Wat mag het kosten? 
 

 
 
 
Toelichting  
 
De toelichting bevat alleen verschillen op de zogenaamde directe lasten en baten. Verschuivingen in interne 
doorbelastingen blijven buiten beschouwing. 
In verband met een wijziging in de toerekening van de kosten van overhead zijn er meer kosten toegerekend aan 
de taakvelden. 
 
4.1 Openbaar basisonderwijs 
In verband met de ombuigingen is een bedrag van € 15.400 structureel afgeraamd. 
 
4.2 Onderwijshuisvesting         
De gebruiksvergoeding van Den Bussel zal vanaf 2020 worden verhoogd met € 29.000 
Vanaf 2020 wordt de bijdrage aan de Start verlaagd met € 20.000. Voor asbestsanering en verduurzaming van de 
Blokkendoos is een structurele raming opgenomen van € 42.270.  
  

Lasten/baten Taakveld Rekening 2018  Begroot 2019  Begroot 2020  Begroot 2021  Begroot 2022 Begroot  2023

Lasten 4.1 OPENBAAR BASISONDERWIJS 15.325                 15.400             -                   -                   -                   -                   

4.2 ONDERWIJSHUISVESTING 854.046              853.871          840.730          823.174          795.723          783.592          

4.3 ONDERWIJSBEL EN LEERL ZKN 984.184              1.020.963       954.132          973.147          972.832          976.627          

Totaal lasten 1.853.555           1.890.234       1.794.862       1.796.321       1.768.555       1.760.219       

Baten 4.2 ONDERWIJSHUISVESTING -5.503                  -13.500           -47.000           -47.000           -47.000           -47.000           

4.3 ONDERWIJSBEL EN LEERL ZKN -607.378             -304.838         -304.838         -304.838         -304.838         -304.838         

Totaal baten -612.881             -318.338         -351.838         -351.838         -351.838         -351.838         

Geraamd resultaat 1.240.674           1.571.896       1.443.024       1.444.483       1.416.717       1.408.381       
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4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 
De subsidie onderwijs nieuwkomers is structureel afgeraamd met € 15.000 
Het budget voor initiatieven Lokaal Educatieve Agenda is met € 25.684 afgeraamd vanaf 2020 en het budget 
kinderopvang is met € 40.000 naar beneden bijgesteld. 
 

 
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 “waarstaatjegemeente”. 
 

Indicator LoZ Nederland  
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 5,90 1,91 
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) 12,36 23,28 
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv’ers)  1,6 1,9 
 in % deelnemers aan het VO en MBO-onderwijs   
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Programma 5: Sport, cultuur en recreatie 
 

Onderwerp van het programma  

Door middel van het programma Sport, Cultuur en Recreatie willen we als gemeente een bijdrage leveren aan 
het leefklimaat van de gemeente.  
 

 
 

 
 

Taakvelden  
Programma 5 bestaat uit de volgende taakvelden: 
5.1 Sportbeleid en activering 
5.2 Sportaccommodaties 
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 
5.5 Cultureel erfgoed 
5.6 Media 
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 
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5.2. Sportaccommodaties 
Onderwerp  De Wetering 
Wat willen we bereiken?  1.1 Realisatie van De Wetering als het dorpshuis van de kern 

      Loon op Zand.  
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Uitvoering geven aan de plannen van de WPG 
Korte Toelichting  
 
 

In de loop van 2019 zijn de plannen voor het dorpshuis 
gepresenteerd. De plannen hebben geleid tot een definitief 
Programma van Eisen voor de nieuw/verbouw van De 
Wetering en de exploitatie. In 2020 zullen we de 
aanbesteding in de markt gaan zetten binnen de 
gemeentelijke randvoorwaarden waarbij na gunning de 
nieuw/verbouw kan plaatsvinden 

 
 

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuur participatie 
Onderwerp  Subsidies Amateur Kunst & Jeugd- en jongerenwerk 

(welzijnssubsidies) 
Wat willen we bereiken?  1.1 We willen veerkrachtige kernen in de gemeente Loon op 

      Zand, met voldoende sociale cohesie en kansen voor 
      jeugdigen op ontplooiing en talentontwikkeling. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 We stellen verenigingen en stichtingen zoveel mogelijk in 
staat om hun activiteiten voor de Loonse samenleving te 
organiseren. Eén van de maatregelen is het indexeren van 
de welzijnssubsidies volgens de systematiek van de 
consumentenprijsindex (cpi). 

Korte Toelichting  
 
 
 

Bij de evaluatie van het welzijnssubsidiebeleid (november 
2016) heeft de raad bij amendement beslist dat alle 
welzijnssubsidies jaarlijks geïndexeerd moeten worden 
volgens de systematiek van de consumentenprijsindex (cpi). 
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5.5 Cultureel erfgoed  
Onderwerp  Cultuur historische waarde kaart / Erfgoedbeleid 
Wat willen we bereiken?  1.1 De bescherming van en de ambities met betrekking tot  

      het cultureel erfgoed zijn opgenomen in en op de 
      Cultuurhistorische Waardenkaart en de Lintenvisie. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Na vaststelling van het archeologiebeleid, wordt in 
      samenspraak met de heemkundekringen, de  
      werkzaamheden om te komen tot een  
      cultuurhistoriebeleid opgepakt. 

Korte Toelichting  
 
 
 

Erfgoedbeleid 1.0 
Het zogenaamde “Erfgoedbeleid 1.0.” bestaat uit 2 
onderdelen, namelijk archeologiebeleid en 
cultuurhistoriebeleid.  
 
Proces met heemkundekringen 
In de tussentijd is er met de heemkundekringen 
overeenstemming bereikt over de gewenste aanpassingen 
en aanvullingen voor wat betreft het ontwerp-
archeologiebeleid. Dit beleid is ter vaststelling aan de 
gemeenteraad aangeboden. 
 
Met betrekking tot het ontwerp-cultuurhistoriebeleid hebben 
de verschillende overleggen nog niet geleid tot een 
aangepaste (ontwerp)notitie en bijbehorende kaart. Mede 
gelet op de andere activiteiten en werkzaamheden van de 
leden van de heemkundekringen, is het niet te verwachten 
dat binnen afzienbare termijn een aangepaste versie van het 
ontwerp-cultuurhistoriebeleid beschikbaar komt. 
 
Vervolg ontwerp-cultuurhistoriebeleid (inclusief kaart) 
Voor het ontwerp-cultuurhistoriebeleid en bijbehorende kaart 
zullen met de heemkundekringen nieuwe procesafspraken 
gemaakt worden.  

 
5.6 Media 

Onderwerp  Bibliotheek 
Wat willen we bereiken?  1.1 We willen dat de inwoners van de gemeente Loon op  

      Zand gebruik kunnen blijven maken van de door de  
      bibliotheek aangeboden producten en diensten in de  
      kernen Kaatsheuvel en Loon op Zand.  

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 We gaan in gesprek met Bibliotheek Midden-Brabant  
      om de huidige vestigingen te behouden en de bestaande   
      dienstverlening zoveel als mogelijk op peil te houden. 
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5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 
Onderwerp  Vastgoedbeleid 
Wat willen we bereiken?  1.1 Het opbouwen van de hoogstnoodzakelijke  

      sturingsinformatie op de in het vastgoedbeleid 
      gedefinieerde kernportefeuille vastgoed. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Concrete onderzoeken, contractanalyses, 
      vastgoedinspecties en het in kaart brengen van de aan 
      het gebouw verbonden labels en certificaten waar vanuit  
      de sturingsinformatie wordt gegenereerd. 

Korte Toelichting  
 
 
 

In de uitvoeringsagenda is opgenomen dat van het grootste 
belang is dat de gemeente de basis op orde brengt en 'in 
control' komt en blijft over de kernportefeuille vastgoed. Om 
in control te komen dienen we de kernportefeuille vastgoed te 
onderzoeken op basis van verschillende kenmerken en 
kwaliteitsaspecten van vastgoed. Vanuit het verzamelen en 
vastleggen van deze gegevens zal de risico’s in de 
kernportefeuille inzichtelijk maken en kunnen de aanwezige 
risico’s door gerichte maatregelen worden gemitigeerd. 

 
Onderwerp  Groenvoorziening 
Wat willen we bereiken?  1.1 In stand houden van de technische kwaliteit van de 

      groenvoorziening om de afgesproken kwaliteit te borgen 
      (schoon, heel en veilig). 
1.2 Een kwaliteitsverbetering van het groen in de wijken, 
      vergroening van de dorpscentra en het versterken van de 
      toeristische toegangen tot de dorpen. 
 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1.1 Vervangen van groenvoorzieningen die beschadigd zijn 
         door klimatologische invloeden. 
1.2.1 Uitvoering geven aan het Groenstructuurplan, dat in  
         2019 is vastgesteld door college en gemeenteraad. 

Korte Toelichting  
 

1.1.1 Door het veranderende klimaat zien we dat de  
         weersomstandigheden veranderen. Binnen Loon op  
         Zand heeft de groenvoorziening steeds meer te lijden 
         door steeds zwaarder wordende stormen en langere 
         droogte periodes. De schade die in 2018 ontstaan is en  
         hiermee gepaard gaat, verdroging van beplanting en  
         schade bij bomen, maken geen onderdeel uit van de  
         bestaande budgetten.  
1.2.1 Het Groenstructuurplan (GSP) bestaat uit 3 delen: deel  
        1 de groenvisie, groenstructuur en beleidskaders en  
        deel 2 het Uitvoeringsplan en deel 3 het Boombeleid en  
        boomverordening.  

  Deel 1 is de eerste helft van 2019 vastgesteld door de 
  raad en wordt als volgt ingezet: 

        a. Door als toetsingskader te gebruiken bij 
            ontwikkelingsprojecten en initiatieven, 
        b. Door als toetsingskader te gebruiken bij 
            renovatieprojecten van het huidige areaal, 
 

 Deel 2 wordt getemporiseerd i.v.m. de gemaakte 
afweging 
 in het kader van de bezuinigingen. 
 
 Deel 3 het boombeleid geeft kader en uitgangspunten 
 hoe om te gaan met bomen binnen de gemeente Loon 
 op Zand. Hieruit volgend zal de boomverordening 
 worden geactualiseerd. 
 
 Deel 3 wordt eind 2019 aan de raad aangeboden en 
 maakt deel uit van de integrale afweging in het kader 
 van de bezuinigingen 
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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. 
In verband met een wijziging in de toerekening van de kosten van overhead zijn er meer kosten toegerekend aan 
de taakvelden. 
 
Door een wijziging in de toerekening van de kosten van overhead zijn er vanaf 2020 meer kosten toegerekend aan 
de taakvelden. Voor programma 5 zijn de totaal toegerekende salariskosten € 519.400 hoger dan in 2019. 
In 2020 zijn de toegerekende salariskosten € 37.100 hoger dan in 2019 voor taakveld 5.1  
In 2020 zijn de toegerekende salariskosten € 7.500 hoger dan in 2019 voor taakveld 5.2  
In 2020 zijn de toegerekende salariskosten € 22.600 hoger dan in 2019 voor taakveld 5.6  
In 2020 zijn de toegerekende salariskosten € 452.200 hoger dan in 2019 voor taakveld 5.7 
 
5.1 Sportbeleid en activering 
In 2019 was eenmalig een bedrag van € 10.000 beschikbaar voor het sportbeleid en een bedrag van € 15.000 voor 
de sportformateur. 
 
5.2 Sport Accommodatie         
Door het verschuiven van de gemeentelijke exploitatie vergoedingen naar de sportaccommodatie (Werft en 
Wetering) is er een budgetverhoging zichtbaar op het taakveld ten opzichte van 2019. Hier tegen over staat een 
budgetverlaging op taakveld 5.7, waar in 2019 de exploitatie vergoeding geadministreerd stond.  
 
In 2019 is eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld voor de subsidie aan Ecloz, om zonnepanelen te kunnen 
plaatsten op de Werft.  
 
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuur participatie 
Vanaf 2020 zijn de welzijnssubsidies geïndexeerd met een bedrag van € 7.000. 
 
5.5 Cultureel Erfgoed           
Voor het jaar 2020 worden geen middelen beschikbaar gesteld voor het onderhoud en renovatie van 
monumentenzorg. Dit zorgt voor een verlaging van het budget voor 2020 met € 71.000 ten opzichte van 2019. 
 
5.7 Openbaar Groen en (openlucht) recreatie      
De hogere kosten worden veroorzaakt door een budgetverhoging voor beheerplannen groen en speel- en 
zitvoorzieningen (incl. straatmeubilair), een verschuiving van enkele budgetten naar het taakveld 5.2 en de 
toegepaste bezuiniging. En een betere toerekening van salariskosten aan de taakvelden. (zie tevens toelichting 
onder 5.2) 
 

  

Lasten/baten Taakveld Rekening 2018  Begroot 2019  Begroot 2020  Begroot 2021  Begroot 2022 Begroot  2023

Lasten 5.1 SPORTBELEID EN ACTIVERING 461.244              608.229          620.080          621.754          639.305          626.934          

5.2 SPORTACCOMODATIES 551.147              664.531          1.102.099       1.098.812       1.405.378       1.400.854       

5.3 CULTUURPRES,-PROD,-PARTICIPA 75.184                 86.135             100.670          89.436             89.669             89.909             

5.5 CULTUREEL ERFGOED 40.085                 71.568             30.000             1.500               1.500               1.500               

5.6 MEDIA 420.134              431.737          454.343          455.021          455.720          456.439          

5.7 OPENB GR EN (OPENL) RECREAT 2.125.093           1.938.827       1.992.093       2.112.831       2.239.969       2.278.958       

Totaal lasten 3.672.887           3.801.027       4.299.285       4.379.354       4.831.541       4.854.594       

Baten 5.1 SPORTBELEID EN ACTIVERING -49                       -1.000              -1.000              -1.000              -1.000              -1.000              

5.2 SPORTACCOMODATIES -313.235             -1.000              -408.000         -408.000         -408.000         -408.000         

5.3 CULTUURPRES,-PROD,-PARTICIPA -11.465               -11.464           -11.464           -                   -                   -                   

5.5 CULTUREEL ERFGOED -                       -115                 -                   -115                 -115                 -115                 

5.7 OPENB GR EN (OPENL) RECREAT -287.456             -37.000           -17.000           -17.000           -17.000           -17.000           

Totaal baten -612.204             -50.579           -437.464         -426.115         -426.115         -426.115         

Geraamd resultaat 3.060.683           3.750.448       3.861.821       3.953.239       4.405.426       4.428.479       
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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 “waarstaatjegemeente”. 
 

Indicator LoZ Nederland  
Niet-sporters (%) 50,9 48,7 
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Programma 6: Sociaal domein 
 

Onderwerp van het programma  

“Preventie en Samenhang”  zijn de kernbegrippen voor de komende jaren. Preventieprogramma’s, voorlichting, 
toegankelijke informatie en advies, ondersteuning en goede netwerken die signalering effectief kunnen maken 
willen we ons hele beleid verweven. De samenhang tussen de basisvoorzieningen, de algemene voorzieningen 
en de individuele voorzieningen is essentieel voor de uitvoering van ons sociaal beleid. Voor de ontwikkeling van 
kind en volwassene is ruimte en uitdaging in de omgeving nodig om te spelen, leven, bewegen en hun talenten 
te ontwikkelen. Dit alles met als doel om iedere individuele talenten naar behoefte te ontplooien en verder vorm 
te geven aan de robuuste zorgzame samenleving.  
 

 
 

Taakvelden 
Programma 6 bestaat uit de volgende taakvelden: 
 
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 
6.2 Wijkteams 
6.3 Inkomensregelingen 
6.4 Begeleide participatie 
6.5 Arbeidsparticipatie 
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 
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Onderwerp  ANWB AutoMaatje Loon op Zand  
Wat willen we bereiken?  1.1 Vervoer op maat, zodat mensen elkaar kunnen bereiken 

      en ook de minder mobiele mensen deel uit blijven maken 
      van het maatschappelijke leven. 
1.2 Inwoners met elkaar in contact brengen, waardoor het 
      sociale netwerk groter wordt. Op deze wijze bijdragen  
      aan een inclusieve samenleving waar inwoners zelf en 
      samen optrekken en elkaar helpen. 
1.3 Door ANWB AutoMaatje in de gemeente Loon op Zand 
      toe te voegen aan het bestaande plaatselijke 
      vervoersnetwerk een voorliggende voorziening creëren,  
      waardoor inzet van een duurdere maatwerkvoorziening  
      minder wordt. 

Wat gaan we  daarvoor doen?  1.1 Het ANWB-automaatje is 11 januari 2019 gestart.  
      Vrijwilligers vervoeren met eigen auto de minder mobiele  
      plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. 
1.2 We adviseren om de in 2019 ingezette succesvolle weg 
       in 2020 te vervolgen en de uitvoering door Klussen en  
       Diensten Centrale (KDC), Seniorenvereniging Loon op 
       Zand, KBO Kaatsheuvel, KBO De Moer en   
       ContourdeTwern te blijven ondersteunen. 
1.3  We monitoren en evalueren in 2020 de voortgang om tot 
       een definitieve beoordeling te komen over de effectiviteit 
       van deze voorziening. 

Korte Toelichting  
 

Elkaar kunnen bereiken is de eerste randvoorwaarde voor 
ontmoeting. We streven daarom naar passend openbaar 
vervoer van, naar en binnen onze gemeente. Door het 
openbaar vervoer te koppelen aan het regiotaxivervoer, 
maken we vervoer op maat mogelijk. Aanvullend hierop 
verkennen we of het ANWB-project Automaatje van 
meerwaarde kan zijn voor onze inwoners en hiermee een 
preventieve, goedkopere oplossing geboden kan worden, 
waardoor inzet van dure maatwerkoplossingen voorkomen 
wordt. 

 
Onderwerp  Tussenevaluatie minimabeleid 
Wat willen we bereiken?  1.1 We vinden het belangrijk dat iedereen die in de doelgroep 

      valt, de Samen-Loont-pas, kent en meedoet. We streven 
      naar een deelnamepercentage dat fors boven het  
      landelijk gemiddelde ligt.  
1.2 We willen het proces efficiënter maken en de regeling 
      betaalbaar houden. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 In 2020 communiceren we richting deelnemers en  
      partners de vernieuwde gebruikersvoorwaarden en  
      hoogte van de financiële tegemoetkoming van de 
      Samen-Loont-pas. 
1.2 We passen onze interne processen aan naar aanleiding 
       van de tussenevaluatie SLp. 

Korte Toelichting  
 

In 2018 is het minimabeleid geïmplementeerd. In lijn met het 
coalitieakkoord is in 2019 een tussenevaluatie uitgevoerd. De 
uitkomsten van deze evaluatie worden in december 2019 aan 
de raad voorgelegd. De tussenevaluatie van de Samen-
Loont-pas geeft input aan het armoedebeleid, dat in 2020 
vastgesteld zal worden.  
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Onderwerp  Versterking vrij toegankelijk aanbod/voorliggend veld 
Wat willen we bereiken?  1.1 Beginnende problemen worden eerder gesignaleerd en 

      lokaal laagdrempelig en preventief opgelost met de  
      mogelijkheden die het voorliggend veld biedt. 
1.2 Onze maatschappelijke partners weten welke bijdrage de 
      gemeente van hen verwacht en hoe ze worden 
      gefaciliteerd. 
1.3 De gemeentelijke wijkteams spelen een verbindende rol 
      en stimuleren initiatieven. 
1.4 We houden de zorg en ondersteuning voor onze 
      kwetsbare inwoners beschikbaar en betaalbaar. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Op basis van de maatschappelijke opgaven waarvoor de 
      gemeente zich gesteld ziet ontwikkelen we een visie op  
      het voorliggend veld en de bijdragen die onze partners 
      kunnen leveren. 
1.2 We gaan hierover in gesprek met onze partners en 
      komen mogelijk tot een aangepaste opdracht. 
1.3 We versterken de kwaliteit van het gemeentelijk 
      opdrachtgeverschap. 

Korte Toelichting  We benutten de bijdragen van onze lokale professionele 
partners, vrijwilligersorganisaties en burgerinitiatieven om de 
veerkracht in de kernen van de gemeente Loon op Zand te 
versterken zodat we lokaal eerder kunnen signaleren en 
inwoners in de eigen omgeving ondersteund en geholpen 
kunnen worden. 

 
Onderwerp  Vrijwilligersmakelaar  
Wat willen we bereiken?  1.1 De gemeente Loon op Zand wil haar vrijwilligers en 

      vrijwilligersorganisaties op zodanige wijze ondersteunen  
      en verbinden, zodat zij zich gewaardeerd, gefaciliteerd en 
      ontlast voelen bij het uitvoeren van hun (vrijwillige) taken. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1.1 Samen met de raad bepalen we de kaders voor het 
         vrijwilligers(werk)beleid tijdens een beeldvormende  
         raad in 2019. We consulteren het veld in Q4 2019 / Q1 
         2020: het beleid moet immers aansluiten op de vraag 
         die er is.  
         In Q2 2020 willen we het beleid ter vaststelling  
         voorleggen aan de raad, zodat het benodigde budget  
         voor beleids- en uitvoeringsplan opgenomen kan  
         worden in begroting 2021. 
1.1.2  We introduceren een online platform Loon op Zand 
          voor Elkaar. Een matchingsplatform voor vraag en 
          aanbod vrijwillige inzet en burenhulp.  
          Vrijwilligers(organisaties) kunnen er ook terecht voor  
          een hulpvraag en samenwerkingsvragen en/of het  
          delen van kennis, ervaring, deskundigheid. 

Korte Toelichting  
 

Vrijwillige inzet en burenhulp is goed voor het welzijn van 
zowel de aanbieder als de ontvanger. Voor beiden kan het 
het verschil maken tussen meedoen in de maatschappij of 
vereenzamen / inboeten qua gezondheid. Het kan ook het 
verschil maken tussen voorliggend oplossen en duurder 
maatwerk. Vrijwillige hulp van inwoners aan elkaar willen we 
daarom stimuleren.  
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Onderwerp  Sociale veiligheid en zorg 
Wat willen we bereiken?  1.1 Een stevige verbinding tussen veiligheid/openbare orde 

      en zorg, zodanig dat psychisch kwetsbare inwoners bij en  
      na incidenten adequaat worden geholpen. 
1.2 Huishoudens en inwoners met risico op verward gedrag,  
      woonoverlast, huiselijk geweld en/of kindermishandeling 
      worden eerder gesignaleerd en benaderd. 
1.3 We bereiden ons voor op de decentralisatie van  
      Beschermd Wonen (per 2022) in samenhang met  
      Maatschappelijke opvang en de overige taken op het  
      gebied van sociale veiligheid. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Versterken ketenbenadering / samenwerking tussen 
      zorg- en strafrechtketen. 
1.2 Doorontwikkelen van een integrale (zorg/veiligheid) 
      aanpak voor gevallen van woonoverlast en/of verward 
      gedrag. 
1.3 Afstemming met de gemeentelijke coördinator openbare 
      orde en veiligheid en mede uitvoering geven aan plan 
      van aanpak zorg voor personen met verward gedrag  

Korte Toelichting  
 

Bovenstaande actiepunten 1, 2 en 3 sluiten aan op 
programma 1 Veiligheid en staan opgenomen in het 
Focusblad 2019 dat op 8 januari 2019 is vastgesteld door het 
college van B&W en komen terug in de Focusbladen van 
2020, 2021 en 2022.  
De decentralisatie Beschermd Wonen is met een jaar 
uitgesteld tot 2022. 

 
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 

Onderwerp  Borging de Geheugenwerkplaats  
Wat willen we bereiken?  1.1 We borgen het initiatief de Geheugenwerkplaats 

      structureel en ondersteunen hen bij de verdere 
      ontwikkeling naar een voorliggende (preventieve)  
      voorziening. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar stellen voor 
      huur, diverse activiteiten en bijdrage personele inzet. 
1.2 Structurele afspraken maken met partners van de  
      stichting de Geheugenwerkplaats (Thebe, Elde- 
      Maasduinen en Schakelring) inzake personele inzet. 
1.3 De Geheugenwerkplaats integreren in het  
      laagdrempelige ondersteuningsaanbod in de wijk. 

Toelichting  In 2018 heeft de Geheugenwerkplaats een succesvolle pilot 
gedraaid vanuit het beste idee voor hulp en zorg. In 2019 
hebben we de Geheugenwerkplaats voor 12 maanden 
verlengd waarbij we de ambitie hebben uitgesproken dit 
initiatief structureel te borgen en op den duur te positioneren 
in een ontmoetingsplek in de wijk (coalitieambitie 28). De 
Geheugenwerkplaats is een goedlopende voorliggende 
voorziening die inzet van duurdere maatwerkvoorzieningen 
voorkomt. De dementieconsulent kan, door inzet van 
partners, haar taken concentreren waardoor uren voor 
individuele begeleiding omgezet kunnen worden naar 
collectief aanbod en faciliteiten voor de dementievriendelijke 
gemeenschap. 
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Onderwerp  Mantelzorgwaardering  
Wat willen we bereiken?  1.1 We vinden en waarderen onze mantelzorgers zodat we 

      ze beter kunnen ondersteunen.  
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1.1 Continueren van de campagne ‘pasje extra’ om  

         mantelzorgers te activeren zich aan te melden in 2020. 
1.1.2 Handhaven van het bedrag van € 50,00 per  
         geregistreerde mantelzorger voor 2020. 
1.1.3 In 2020, op basis van ervaringen, data en onderzoek 
         (tussenevaluatie SLp 2019), een passend pakket aan 
         voorzieningen en diensten beschikbaar stellen, intern 
         proces en beleidsregels aanpassen.  
1.1.4 Verbetering van een tool voor actuele monitoring. 

Toelichting  Sinds 2015 (Wmo 2015, art. 2.1.6) zijn gemeenten verplicht 
een blijk voor waardering voor mantelzorgers in te voeren. In 
juni 2019 is de mantelzorgwaardering van de gemeente Loon 
op Zand gestart. In september hebben we een meting 
gedaan naar de tevredenheid van de aanvragers. Ze geven 
de waardering gemiddeld een ruime voldoende (7,1). De 
waardering genereert managementinformatie waarmee we 
zowel het aanvraagproces als het mantelzorgbeleid voor 
2020 ev. kunnen verbeteren. 
 
In september 2019 hadden zich 200 mantelzorgers 
aangemeld voor de waardering. De verwachting is dat eind 
2019 er 400 aanmeldingen zijn. In 2020 verwachten we een 
zelfde aantal  

 
Onderwerp  Borging Mantel-Match café  
Wat willen we bereiken?  1.1 Structureel borgen en verder ontwikkelen van het initiatief  

      de Mantel-Match café als voorliggende (preventieve) 
      voorziening. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1.1 Jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar stellen voor 
         diverse activiteiten en tegemoetkoming huur. 
1.1.2 Structurele afspraken maken met partners (o.a. 
         Schakelring) van Mantel-Match café inzake scholing, 
         achtervang en mogelijke personele inzet.  
1.1.3 Mantel-Match café integreren in het laagdrempelige 
         ondersteuningsaanbod in de wijken. 

Toelichting  Eind 2018 is het Mantel-Match gestart. Deze pilot loopt op 1 
november 2019 af. De tussentijdse ervaringen zijn positief. In 
april-mei 2019 is, afgesproken met initiatiefnemers, dat het 
huurcontract met drie maanden zal worden verlengd (feb. 
2020). Voor 1 oktober dient de gemeente duidelijkheid te 
geven over de borging voor 2020. Mantel-Match café is een 
startend initiatief dat de potentie heeft om een preventieve 
voorliggende voorziening te worden waarmee we inzet van 
duurdere maatwerkvoorzieningen kunnen voorkomen.  

 
Onderwerp  Mantelzorgbeleid  
Wat willen we bereiken?  1.1 We versterken onze mantelzorgers en zorgen voor 

      passende ondersteuning en diensten. 
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1.1 Onderzoeken of we i.s.m. lokale partners of regionaal 

         (HvB) diensten en voorzieningen beschikbaar kunnen 
         stellen voor mantelzorgers. 
1.1.2 Bestaande en nieuwe diensten / voorzieningen voor 
         mantelzorgers onder de aandacht brengen.   

Toelichting  In 2018 is scenario B (intensief ontwikkeljaar) voorgesteld. 
Medio 2019 hebben we moeten concluderen, door 
significante tekorten, dat scenario B moet worden 
omgebogen naar D (wettelijk plus). Hierdoor konden we in 
2019 geen diensten en voorzieningen lokaal ontwikkelen.  
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Onderwerp  Bevriezen ideeënwedstrijd  
Wat willen we bereiken?  1.1 De resterende ideeën van ‘het beste idee’ in 2020 niet 

      uitvoeren. 
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1.1 In 2020 de winnende ideeën Domotico en Blij op de 

         Boerderij niet uitvoeren. 
1.1.2 In 2020 kunnen deze winnende ideeën wel worden 
         voorbereid voor 2021 of later. 
1.1.3 In 2021 en 2022 de bedragen voor deze ideeën op te 
         nemen in de begroting.  

Toelichting  Begin 2018 is besloten om zeven winnende ideeën een 
subsidiebedrag toe te wijzen. In 2018 en 2019 zijn vijf ideeën 
uitgevoerd. De afspraak met de winnaars is dat ze tot 1 
februari 2022 de tijd hebben om hun project op te starten. 
Medio 2019 hebben we geconcludeerd dat de resterende 
ideeën in 2020 niet gaan starten.  

 
Onderwerp  Ouderenbeleid 
Wat willen we bereiken?  1.1 We willen dat de gezamenlijke ouderenorganisaties 

      bijdragen aan het versterken van de eigen kracht en 
      zelfredzaamheid van de oudere doelgroep. Daarmee 
      voorkomen we dat er voor deze doelgroep ingrijpendere, 
      en voor de gemeente duurdere zorg nodig is.   

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 We subsidiëren de gezamenlijke ouderenorganisaties in 
      onze gemeente voor scholing & educatie van vrijwilligers, 
      bewegen, voorkomen van isolement, 
      belangenbehartiging en voorlichting & hulp. Deze 
      subsidieafspraken lopen tot en met 2020. Als gevolg van 
      recente wijzigingen in het gemeentelijke en provinciale 
      beleid hebben de gezamenlijke ouderenorganisaties 
      gevraagd om een tweetal aanvullende subsidies.  

 
6.2. Wijkteams 

Onderwerp  Voorliggend veld, welzijnswerk 
Wat willen we bereiken?  1.1 De wijkteams voorzien van de juiste expertise en  

      kwantitatieve formatie zodat er een uitgebreid en 
      passend aanbod in het voorliggend veld aanwezig is. 
      Hiermee kan dure maatwerkzorg voorkomen worden. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 ContourdeTwern in 2020 een subsidie verlenen zodat zij 
      hun diensten op het gebied van jongerenwerk, 
      welzijnswerk, buurtsportcoaches, wijkgericht aanbod, 
      voorlichtingsactiviteiten, eenzaamheid, etc. in het  
      voorliggend veld kunnen aanbieden. De opdracht aan 
      Contour wordt in samenspraak met ContourdeTwern 
      samengesteld en vastgelegd. 

Korte Toelichting  
 

Contour heeft voor 2020 een subsidieverzoek ingediend dat 
hoger is dan in de gemeentebegroting is opgenomen. We 
streven ernaar dat we met nieuwe contractafspraken binnen 
de begrote middelen 2020 te blijven (= incl. taakstelling  
korting 10 %) 
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Onderwerp  Voorliggend veld, maatschappelijke dienstverlening 
Wat willen we bereiken?  1.1 De wijkteams voorzien van de juiste expertise en 

      kwantitatieve formatie zodat er een uitgebreid en 
      passend aanbod in het voorliggend veld aanwezig is. 
      Hiermee kan dure maatwerkzorg voorkomen worden. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Farent in 2020 een subsidie verlenen zodat zij hun 
      diensten op het gebied van maatschappelijke  
      dienstverlening in het voorliggend veld kunnen 
      aanbieden. De opdracht aan Farent wordt in 
      samenspraak met Farent samengesteld en vastgelegd. 

Korte Toelichting  
 

Farent heeft voor 2020 een subsidieverzoek ingediend dat 
hoger is dan in de gemeentebegroting is opgenomen.  
We streven ernaar dat we met nieuwe contractafspraken 
binnen de begrote middelen te blijven (= incl. taakstelling 
korting 10%)  

 
 

6.3  Inkomensregelingen 
Onderwerp  Veranderopgave inburgering 
Wat willen we bereiken?  1.1 Op het moment dat nieuwe Wet inburgering per 1 januari  

      2021 van kracht wordt en gemeenten de (financiële) 
      verantwoordelijkheid voor inburgering krijgt, is onze  
      organisatie hierop ingericht. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 We geven uitvoering aan de (wettelijke verplichtingen)  
      zoals beschreven in het Projectplan Veranderopgave 
      Inburgering 2019-2020.  
1.2 We implementeren de processen digitaal. 

Korte Toelichting  
 

Uit evaluatie van de huidige Wet op de inburgering is 
gebleken dat de landelijke aanpak niet werkt. De wet wordt 
dan ook gewijzigd en de nieuwe wet wordt 1 januari 2021 van 
kracht. De wijzigingen hebben tot gevolg dat de verant-
woordelijkheden voor gemeenten veranderen. Gemeenten 
krijgen de regie over de inburgering en krijgen hier ook 
middelen voor. Dit betekent veel voor onze (werk)processen 
en werkzaamheden. Ondanks dat het hier niet om grote 
aantallen statushouders gaat, moeten wij ons voorbereiden 
op deze nieuwe wettelijke taak.  
Wat dit betekent kunt u lezen in het Projectplan 
Veranderopgave Inburgering 2019-2020.  

 
Onderwerp  Schuldhulpverlening 
Wat willen we bereiken?  1.1 We zorgen ervoor dat onze inwoners zoveel als mogelijk 

      financieel zelfredzaam zijn en waar nodig ondersteund.  
1.2 Onze inwoners weten wat de mogelijkheden van 
      schuldhulpverlening zijn, zodat ze gebruik kunnen maken 
      van de regeling en schulden voorkomen en aangepakt 
      kunnen worden. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 In het eerste kwartaal van 2020 wordt het nieuwe 
      beleidsplan integrale schuldhulpverlening in de 
      besluitvormende raadsvergadering geagendeerd. 

Korte Toelichting  
 

Effectieve schuldhulpverlening draagt bij aan de bestrijding 
van armoede en geeft mensen meer mogelijkheden om te 
participeren in het sociale en maatschappelijke leven.  
Als inwoners op de hoogte zijn van de mogelijkheden die wij 
als gemeente kunnen bieden en er voldoende gebruik van 
maken, kunnen (financiële) problemen en/of escalatie van 
(financiële) problemen voorkomen worden. Hiermee 
voorkomen we ook dat de kosten voor zowel de betreffende 
inwoner als voor de gemeente (in de vorm van meer en 
duurdere ondersteuning) toe kunnen nemen. 
Tijdens de beeldvormende ronde in november 2019 gaan wij 
in op de bedoeling en de eisen van de Wet 
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schuldhulpverlening. Het streven is dat het nieuwe beleid 
schuldhulpverlening en de financiële consequenties die 
daarmee samenhangen in het eerste kwartaal ter 
besluitvorming aan de raad wordt aangeboden.  
Indien wij kunnen schuiven met een aantal taken (wordt nog 
onderzocht), kan een deel van de implementatie van het 
nieuwe beleid intern opgepakt worden. Als dit niet mogelijk is, 
is extra capaciteit nodig.  
 
Voor de wettelijke eis vroeg signalering geldt dat wij hiermee 
in 2020 al aan de slag moeten.  

 
 

6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 
Onderwerp  Inclusief beleid (VN verdrag Handicap)  
Wat willen we bereiken?  1.1 Inwoners kunnen zo lang mogelijk in hun eigen 

      leefomgeving blijven wonen en meedoen in de 
      maatschappij. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1.1 Uitvoering geven aan het op 13 december 2006 te New 
         York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van 
         personen met een handicap.  
1.1.2 In 2019 voerde stichting Zet een integrale scan uit in de 
         hele gemeente. Ook de rekenkamercommissie heeft in 
         2019 onderzoek uit laten voeren naar de manier 
         waarop gemeenten voldoen aan de verplichtingen uit 
         deze wet. Deze resultaten/aanbevelingen worden in 
         2020 omgezet in een plan van aanpak. 

Korte Toelichting  
 

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 Nederland voldoet aan dit VN-verdrag. 

 
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 

Onderwerp  Hulp bij het huishouden (hbh)  
Wat willen we bereiken?  1.1 Inwoners die zelf niet kunnen voorzien in het 

      huishoudelijk werk ondersteunen met een passend 
      aanbod. 
1.2 De kosten beheersbaar houden. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Het hbh beleid overeenkomstig de recente jurisprudentie 
      actualiseren.  
1.2 Onderzoeken welke beheersmaatregelen kunnen leiden 
      tot lagere kosten hbh1. 

Korte Toelichting  
 

De gemeente LoZ heeft gekozen voor resultaat gefinancierde 
bekostiging. Sinds de transities in 2015 is er veel 
aanvullende regelgeving en nieuwe jurisprudentie 
verschenen. We volgen en onderzoeken welke ruimte we 
hebben om tot een passende en goedkoopst adequate 
ondersteuning van de Hbh1 te komen. Er is recente 
jurisprudentie die wellicht kan leiden tot een andere inkoop 
en werkwijze voor de hulp bij het huishouden. Onderzoek zal 
moeten uitwijzen of een andere constructie voor onze 
gemeente haalbaar is. 
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Onderwerp  Inkomsten uit eigen bijdrage  
 

Wat willen we bereiken?  1.1 Verhogen van de inkomsten uit eigen bijdragen en 
      ongewilde aanzuigende werking van aanvragen voor 
      maatwerkvoorzieningen daar waar mogelijk tegen gaan. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Verlengen van de termijn waarvoor de eigen bijdrage 
      mag worden opgelegd. Zolang een cliënt gebruik maakt 
      van een Wmo voorziening zal de maximale eigen 
      bijdrage worden opgelegd indien deze de kostprijs van de 
      voorziening niet te boven gaat. Deze beleidswijziging is 
      opgenomen in de Wmo verordening die per 2020 van 
      kracht gaat. 

Korte Toelichting  
 

Sinds 2019 is landelijk een uniform abonnementstarief voor 
de eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen ingevoerd. Dit is 
tarief is onafhankelijk van inkomen, vermogen en 
hoeveelheid zorg. Gevolg is een aanzuigende werking naar 
Wmo-voorzieningen en minder gemeentelijke inkomsten. Het 
is niet duidelijk gemeenten door het rijk gecompenseerd gaan 
worden voor het mislopen van inkomsten dan wel de 
verwachte toename van het aantal indicaties.  

 
Onderwerp  Vraagafhankelijk vervoer 

 
Wat willen we bereiken?  1.1 Vervoer op maat, zodat mensen elkaar kunnen bereiken 

      en ook de minder mobiele mensen deel uit blijven maken 
      van het maatschappelijke leven. 
1.2 Meer grip op de kosten krijgen en deze laten dalen. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.2 Op regionaal niveau worden op dit moment verschillende  
      beheersmaatregelen uitgewerkt om de kostenstijging 
      tegen te gaan.  

Korte Toelichting  Nieuwe regionale vervoerscontracten hebben in 2018-2019 
tot extra kostenstijging geleid. Beheersmaatregelen worden 
op dit moment onderzocht. 

 
Onderwerp  Materieel Woonvoorziening 

 
Wat willen we bereiken?  1.1 Zorgen dat de financiële dekking reëel is met de te 

      verwachtte kosten. 
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Aangezien veel woonvoorzieningen een lange 

      economische waarde hebben willen we onderzoeken om 
      voorzieningen > € 5.000 te activeren en af te schrijven 
      conform de financiële verordening. 

Korte Toelichting  
 

Afgelopen jaren is er jaarlijks een bedrag toegevoegd aan het 
benodigde budget voor woonvoorzieningen.  
Gezien de trend in uitgaven van afgelopen jaren zal een 
structurele verhoging van het budget reëler zijn. 
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6.72 Maatwerkvoorzieningen 18- 
Onderwerp  Verwijzingen jeugdhulp  
Wat willen we bereiken?  1.1 Huisartsen verwijzen gerichter en passender naar 

      jeugdhulp. 
1.2 Jeugdhulp sluit beter aan bij de vraag of behoefte van 
      inwoners. 
1.3 De kosten van de verwijzingen door huisartsen gaan 
      omlaag. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 We continueren het in september 2019 gestarte project 
      POH Jeugd, wat moet bijdragen aan het behalen van  
      bovenstaande resultaten. 
1.2 We gaan huisartsenpraktijken die nog niet aangesloten 
      zijn vragen ook gebruik te maken van de POH. 
1.3 We evalueren het project POH Jeugd in 2020; bij  
      gebleken positief effect kunnen we besluiten de POH 
     Jeugd structureel financieren. 

Korte Toelichting  
 

Huisartsen en medisch specialisten mogen verwijzen naar 
jeugdhulp. De gemeente bekostigt de jeugdhulp waarnaar 
vanuit de medische kolom wordt verwezen. 
De POH Jeugd is een gebleken effectieve interventie om het 
verwijsgedrag van huisartsen te beïnvloeden. Bij de start van 
het project POH Jeugd in Loon op Zand hebben zich vier 
huisartsenpraktijken aangesloten. Dat aantal kan omhoog. 
De POH wordt bekostigd door de gemeente en door 
zorgverzekeraar CZ. 

 
6.71 en 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- / 18+ 

Onderwerp  Maatpact voor huishoudens met complexe problemen 
Wat willen we bereiken?  1.1 De wijkteams en het Servicepunt zijn meer dan nu het 

      geval is in staat slimme maatwerkoplossingen te vinden 
      voor ingewikkelde problemen. 
1.2 De randvoorwaarden om bij complexe casuïstiek 
      doorbraken te realiseren zijn door de gemeente in 
      samenspraak met maatschappelijke partners gecreëerd.  
1.3 De gekozen aanpak leidt tot betere kwaliteit voor onze 
      inwoners in combinatie met lagere kosten voor de 
      uitvoering. 

Wat gaan we daarvoor doen?  In 2018 hebben de bestuurders in Hart van Brabant het 
Maatpact gesloten, bedoeld om een vernieuwende aanpak 
mogelijk te maken. Door het maatpact worden de 
professionals van Servicepunt en wijkteams ondersteund bij 
het vinden van een maatwerkoplossing voor huishoudens 
met hardnekkige en complexe problemen, vaak combinaties 
van financiën, wonen, werk, (psychische) gezondheid, 
verslaving, opvoeding en beperkte vaardigheden analoog 
(laaggeletterdheid) en digitaal. In 2020 selecteren we 
opnieuw huishoudens die voor de Maatpact-aanpak in 
aanmerking komen, en proberen tot oplossingen te komen. 
We evalueren de kwaliteit en de kosteneffectiviteit van de 
gekozen aanpak.  

Korte Toelichting  In de gemeente Loon op Zand is een kleine groep 
huishoudens die met de gebruikelijke inzet niet in staat is 
regie op het eigen leven te voeren en op een aanvaardbare 
manier te participeren in de samenleving. Daarin staat Loon 
op Zand niet alleen, vandaar het regionale Maatpact, 
waarmee de bestuurders zich verbonden hebben aan ten 
minste de uitvoering van de eerste fase (2019/2020).  
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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. 
In verband met een wijziging in de toerekening van de kosten van overhead zijn er meer kosten toegerekend aan 
de taakvelden. 
  
De kosten voor Jeugd, gaan over diverse taakvelden in programma 6 heen, dit leidt tot hogere kosten in 2020 van 
€ 240.500 ten opzichte van 2019 
In 2020 zijn de kosten op jeugd met € 104.400 verlaagt ten opzichte van 2019 voor taakveld 6.1 
In 2020 zijn de kosten op jeugd met € 23.400 verhoogd ten opzichte van 2019 voor taakveld 6.2 
In 2020 zijn de kosten op jeugd met € 213.900 verhoogd ten opzichte van 2019 voor taakveld 6.72  
In 2020 zijn de kosten op jeugd met € 107.600 verhoogd ten opzichte van 2019 voor taakveld 6.82 
 
6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie  
Voor het jaar 2020 wordt minder ingezet op personen alarmering. Dit leidt tot een lager benodigd budget van  
€ 18.100. Daarnaast zorgt het op niveau brengen van de begroting voor het welzijnswerk van Farent en 
ContourdeTwern en een taakstelling van 10% voor een verlaging van € 25.000. 
 
In 2020 is het innovatie budget jeugd verlaagd met € 104.400 ten opzicht van 2019 
 
Voor het jaar 2020 is een verlaging van het HBH budget opgenomen € 171.800 ten opzichte van 2019. Hierbij is 
rekening gehouden met een lager verzilveringspercentage.   

 
In 2019 was éénmalig een bedrag beschikbaar van € 10.000 voor het vrijwilligersbeleid en een bedrag van  
€ 63.500 voor mantelzorgbeleid. Dit laatste betrof een restantbudget uit 2018. 
Het budget voor sociaal cultureel werk is in het kader van de ombuigingen vanaf 2020 afgeraamd. 
Het budget Voorliggend veld is in het kader van de ombuigingen met een bedrag van € 85.000 naar beneden 
bijgesteld en het Innovatiebudget Wmo is met € 100.000 naar beneden bijgesteld. 
 
Vanaf 2020 treedt de Wet verplichte GGZ in werking. Voor de gemeentelijke taken is vanaf 2020 structureel een 
bedrag van € 30.000 opgenomen. 
  
6.2 Wijkteams  
Voor het jaar 2020 is er nog geen overeenstemming over de bijdrage, welke afgelopen jaar is ontvangen vanuit 
Casade voor het wijkgericht werken. Dit zorgt voor een verlaging van het beschikbare bedrag in 2020 met € 52.000 
ten opzichte van 2019.  
 
Het beschikbare budget voor externe diagnostiek is bij de ombuigingen afgeraamd met € 12.200. 
 
  

Lasten/baten Taakveld Rekening 2018  Begroot 2019  Begroot 2020  Begroot 2021  Begroot 2022 Begroot  2023

Lasten 6.1 SAMENKR EN BURGERPARTICIP 2.935.976           4.108.459       3.572.464       3.694.300       3.825.836       3.883.886       

6.2 WIJKTEAMS 385.363              408.839          454.000          459.431          465.025          470.787          

6.3 INKOMENSREGELINGEN 6.151.475           5.920.931       5.930.845       5.905.171       5.921.566       5.980.033       

6.4 BEGELEIDE PARTICIPATIE 3.001.320           2.811.561       2.787.779       2.698.235       2.555.061       2.516.430       

6.5 ARBEIDSPARTICIPATIE 280.084              372.319          323.936          332.935          350.928          369.102          

6.6 MAATWERKVZ (WMO) 1.704.142           1.485.000       1.701.584       1.701.584       1.701.584       1.701.584       

6.71 MAATWERKDIENSTVERLENING 18+ 1.375.621           1.428.511       1.628.212       1.635.815       1.643.647       1.651.714       

6.72 MAATWERKDIENSTVERLENING 18- 5.441.211           5.380.951       5.746.485       5.765.925       5.785.949       5.806.574       

6.81 GEËSCALEERDE ZORG 18+ 31.242                 18.725             45.106             45.898             46.713             47.553             

6.82 GEËSCALEERDE ZORG 18- 494.280              538.440          646.031          646.031          646.031          646.031          

Totaal lasten 21.800.714         22.473.736     22.836.442     22.885.325     22.942.340     23.073.694     

Baten 6.1 SAMENKR EN BURGERPARTICIP -284.704             -195.000         -195.000         -195.000         -195.000         -195.000         

6.2 WIJKTEAMS -99.485               -42.000           -                   -                   -                   -                   

6.3 INKOMENSREGELINGEN -4.629.835          -3.778.864      -3.778.864      -3.778.864      -3.778.864      -3.778.864      

6.5 ARBEIDSPARTICIPATIE 18.810                 -                   -                   -                   -                   -                   

6.72 MAATWERKDIENSTVERLENING 18- -                       -                   -                   -                   -                   -                   

Totaal baten -4.995.214          -4.015.864      -3.973.864      -3.973.864      -3.973.864      -3.973.864      

Geraamd resultaat 16.805.500         18.457.872     18.862.578     18.911.461     18.968.476     19.099.830     
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6.3 Inkomensregelingen 
Het budget van SET werd de afgelopen jaren niet meer ingezet en is met ingang van 2020 afgeraamd. 
De bijdrage aan Baanbrekers is met € 45.000 bijgesteld op basis van de ontwerpbegroting 2020. 
 
6.4 Begeleide Participatie 
De bijdrage WSW is bijgesteld op basis van de septembercirculaire 2019. 
 
6.5 Arbeidsparticipatie  
Het HOB traject 2019 voor € 80.000 heeft in 2020 geen vervolg gekregen. 
 
6.6 Maatwerkvoorzieningen   
Ten opzichte van het jaar 2019 wordt voor het jaar 2020 een gelijkblijvend aantal te verstrekken voorzieningen 
verwacht voor woonvoorzieningen en Wmo begeleiding. De beschikbare middelen in de begroting 2019 waren 
onvoldoende waardoor bij een gelijkblijvend aantal verstrekte voorzieningen de beschikbare middelen voor 
woonvoorzieningen in 2020 verhoogd worden met €40.000 en op Wmo begeleiding met € 176.500. 
 
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+    
De kosten voor het regiovervoer (regio taxi) laat een stijging zien in 2020 ten opzichte van 2019, het beschikbaar 
bedrag is hierop aangepast, waarbij rekening is gehouden met een kosten besparing van 8% op vervoerskosten. 
Aan deze besparing ligt een regionaal plan ten grondslag.  
 
In 2019 is het beschikbaar bedrag voor PGB Wmo incidenteel verlaagd. De huidige inzichten voor 2020, zijn 
onveranderd gebleven en laten geen daling zien. Hierdoor ligt het beschikbaar bedrag voor PGB Wmo ten opzichte 
van 2019 € 58.000 hoger. 
 
In 2019 is het project automaatje opgezet, voor het voorzetten is voor 2020 het beschikbaar bedrag € 6.000 lager 
dan in 2019, dit als gevolg van het niet hebben van opstartkosten. 
 
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-   
Voor 2020 wordt ingezet op het inzetten van een Praktijk ondersteuner bij Huisartsen (POH) dit zorgt voor een 
verhoging van het bedrag van € 20.000.   
 

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 “waarstaatjegemeente”. 
 

Indicator LoZ Nederland  
Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 t/m 64 jaar)  563,2 663,0 
Jongeren met delict voor rechter (% 12 t/m 21 jarigen)  1,0 1,0 
Kinderen in uitkeringsgezinnen (% kinderen tot 18 jaar)  3,0 7,0 
Netto arbeidsparticipatie (% werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking)  69,4 67,8 
Jeugdwerkloosheid (% 16 t/m 22 jarigen)  1,1 1,52 
Personen met een bijstandsuitkeringen (aantal per 10.000 inwoners)  165,1 390,4 
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar)  13,0 30,5 
Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)  13,1 10,4 
Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)  0,8 1,1 
Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)  0,3 0,3 
Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement (aantal per 10.000 inwoners)  680 600 
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Programma 7: Volksgezondheid en milieu 
 

 

 
Taakvelden  
Programma 7 bestaat uit de volgende taakvelden: 
7.1 Volksgezondheid 
7.2 Riolering 
7.3 Afval 
7.4 Milieubeheer 

 
7.1 Volksgezondheid 

Onderwerp  Volksgezondheid 
Wat willen we bereiken?  1.1 We streven ernaar dat elke inwoner van de gemeente  

      Loon op Zand een goed en gezond leven kan leiden en 
      het vermogen heeft om eigen regie te voeren in het  
      leven. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Op hoofdlijnen gaat het gezondheidsbeleid zich de 
      komende jaren richten op de thema’s: 
      a. Gezonde Start: Dit richt zich op de  
          zwangerschapsperiode en de daarop volgende eerste 
         1000 dagen van een kind.  
      b. Gezonde Leefstijl: hierbij streven we naar een verdere  
          afname van het aantal rokers, een vermindering van  
          het alcoholgebruik bij zowel jongeren als volwassenen 
          en een stabilisatie of afname van het aantal mensen 
          met overgewicht of obesitas; 
      c. Gezonde Geest door o.a. het terugdringen en  
          voorkómen van psychische problematiek onder  

Omschrijving van het programma 

 
Met dit programma wordt beoogd een schone, milieuvriendelijke en gezonde woonomgeving te creëren. 
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          jongeren; 
      d. Gezonde Omgeving door in te zetten op een meer  
           toegankelijke en uitnodigende omgeving waardoor  
           ontmoeten en bewegen nog meer worden  
           gestimuleerd. 

Korte Toelichting  
 
 

De huidige gezondheidsnota loopt eind dit jaar af. Momenteel 
is er een nieuwe nota volksgezondheid voor de periode 2020 
– 2023 in voorbereiding. Deze ligt eind 2019 of in het eerste 
kwartaal van 2020 ter besluitvorming voor.  

 
7.2 Riolering 

Onderwerp  Riolering 
Wat willen we bereiken?  1.1 Voldoen aan de gemeentelijke watertaken, deze zijn in 

      hoofdzaak gericht op een duurzame bescherming van de 
      volksgezondheid, het milieu en de natuur en het  
      handhaven van een goede leefomgeving. (schoon, heel  
      en veilig) 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 We geven uitvoering aan het water en rioleringsplan  
      (WRP) 2017-2020 en het actieplan riolering.  

Korte Toelichting  
 
 

Het WRP is de basis voor de programmering van de 
projecten en de berekening van de rioolheffing. De tarieven 
voor de rioolheffing van 2020 stijgen met de inflatiecorrectie 
zoals is afgesproken bij het vaststellen van het WRP in 
januari 2017. 

 
7.3 Afval 

Onderwerp  Reiniging 
Wat willen we bereiken?  1.1 Bijdragen aan een schoon en duurzaam milieu. 

1.2 Behalen van landelijke doelstellingen en normen op het  
      gebied van scheiden en hergebruik van afvalstoffen. 
1.3 Het beperken van de kosten voor de afvalstoffenheffing. 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 t/m 1.3 
We geven uitvoering aan het afvalbeleidsplan 2017-2021. 
We gaan in 2020 de innovatie temporiseren. En ons inzetten 
om te komen tot een stabiel systeem voor de afvalinzameling 
waarmee we beter in control te zijn. Daarmee kunnen wij u 
als raad per kwartaal informeren. 

Korte Toelichting  
 
 

Met het uitvoeren van het afvalbeleidsplan zien we dat de 
ontwikkelingen rondom het scheiden van afval en de 
kosten/baten hierom heen, niet lopen zoals voorzien. Met 
name de kosten voor verwerken van PMD, restafval en GFT 
en de structureel verminderde inkomsten voor PMD, en de 
verhoogde verbrandingsbelasting zijn hiervan de oorzaak. 
Daarbij zijn we gebonden aan lopende contracten en landelijk 
afspraken op het gebied van kosten en inkomsten voor het 
inzamelen en verwerken van afvalstromen. 
 
Risico’s;  

1. Er is een nieuw landelijk afvalbeheerplan in de maak. 
Onduidelijk is nog welk effect dit heeft op de huidige 
uitgangspunten. 

2. De afvalverbrandingsbelasting en de 
verwerkingskosten van PMD zijn de komende 
periode nog niet te kwantificeren.  
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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. 
In verband met een wijziging in de toerekening van de kosten van overhead zijn er meer kosten toegerekend aan 
de taakvelden. 
 
7.1 Volksgezondheid  

Op basis van de begroting 2020 van de GGD Hart voor Brabant is de raming bijgesteld voor de gemeentelijke 
bijdrage. Daarnaast is met ingang van 2020 een bedrag van € 10.000 opgenomen voor uitvoering van het 
gezondheidsbeleid voor de periode 2020-2023 
 
7.2 Riolering 
De lasten nemen toe door hogere prijzen en een gewijzigde kostentoerekening en daarnaast nemen de baten ook 
toe vanwege hogere aansluitingen en hogere tarieven. Het resultaat op dit taakveld is bedoeld ter dekking van de 
overheadkosten in programma 0. 
 
7.3 Afval 
Zowel de lasten als de baten zijn toegenomen. In 2018 en 2019 bleken de budgetten onvoldoende en zijn er vanaf 
2020 meer middelen geraamd en worden deze extra lasten ook doorberekend in een hogere afvalstoffenheffing. 
Hiermee voldoen we aan het uitgangspunt 100% kostendekkendheid (zie paragraaf 1 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 “waarstaatjegemeente”.  
 

Indicator LoZ Nederland  
Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner) 179,0 Nb 
Hernieuwbare elektriciteit (%) 1,9 16,9 

 
 
  

Lasten/baten Taakveld Rekening 2018  Begroot 2019  Begroot 2020  Begroot 2021  Begroot 2022 Begroot  2023

Lasten 7.1 VOLKSGEZONDHEID 764.312              785.000          848.695          849.373          850.072          850.791          

7.2 RIOLERING 2.281.990           2.322.816       2.443.131       2.480.568       2.494.768       2.489.368       

7.3 AFVAL 2.815.948           3.086.946       3.185.680       3.239.468       3.202.462       3.129.135       

7.4 MILIEUBEHEER 403.523              560.684          569.167          573.667          578.307          583.090          

Totaal lasten 6.265.774           6.755.446       7.046.673       7.143.076       7.125.609       7.052.384       

Baten 7.1 VOLKSGEZONDHEID -1.362                  -4.000              -4.000              -4.000              -4.000              -4.000              

7.2 RIOLERING -2.679.387          -2.659.962      -2.725.172      -2.725.172      -2.725.172      -2.725.172      

7.3 AFVAL -2.731.639          -2.523.190      -3.518.139      -3.560.639      -3.510.639      -3.510.639      

7.4 MILIEUBEHEER -                       -1.541              -1.541              -1.541              -1.541              -1.541              

Totaal baten -5.412.388          -5.188.693      -6.248.852      -6.291.352      -6.241.352      -6.241.352      

Geraamd resultaat 853.386              1.566.753       797.821          851.724          884.257          811.032          
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Programma 8: VHROSV 
(volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, stedelijke  vernieuwing) 
 

 
 

Taakvelden  
Programma 8 bestaat uit de volgende taakvelden: 
8.1 Ruimtelijke ordening 
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)  
8.3 Wonen en bouwen - Duurzaamheid 
 
 

  

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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8.1 Ruimtelijke ordening 
Onderwerp  Omgevingswet  
Wat willen we bereiken?  1.1 Ons conformeren aan wet en regelgeving t.b.v. de  

      Omgevingswet 
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Het ruimtelijk beleid eenvoudiger te maken: minder 

      regels, meer ruimte voor initiatieven van bedrijven en 
      burgers en meer ruimte voor participatie 

Korte Toelichting  
 

In 2021 treedt de nieuwe omgevingswet in werking. Deze 
nieuwe wet biedt kansen om op een andere manier met 
ruimtelijke processen om te gaan. Vooral bij concrete 
ontwikkelingen zetten we in op een goede dialoog tussen 
initiatiefnemer en de omgeving. Bij de omvorming van de 
omgevingsvisie en omgevingsplannen geven we op een 
lichte manier invulling aan participatie. Bij de invoering van 
de omgevingswet kiezen we in Loon op Zand voor een 
gefaseerde aanpak die aansluit bij natuurlijke 
transitiemomenten en de mogelijkheden van de gemeente.  

 
 

Onderwerp  Omgevingsvisie 
Wat willen we bereiken?  1.1 Vormen van een eenduidige omgevingsvisie 
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Een visie ontwikkelen die zelfbindend is waarbij de 

      huidige structuurvisie Loon op Zand 2030 dient als een 
      goede basis en wordt uitgebreid met thema’s zoals  
      duurzaamheid en gezondheid. In het jaar 2020 zal  
      hiervoor een projectplan geschreven worden 

Korte Toelichting  
 

De omgeving wordt meegenomen bij het opstellen van de 
omgevingsvisie. 
Hierbij worden onder ander meegenomen: 
 
Buitengebied 
De op te stellen omgevingsvisie biedt ook de uitgelezen 
mogelijkheid om de problematiek en ambities voor het 
buitengebied als volwaardig onderdeel te beschouwen. 
Thema’s zoals een nieuwe plattelandseconomie, behoud en 
versterken van de kwaliteiten van natuur en landschap, 
schaalvergroting en de bijkomende problematiek van VAB en 
gezondheidsthema’s (PAS, verduurzaming veehouderij) 
komen daarin samen. 

 
 

 
 
 
 

Onderwerp  Herinrichting winkelgebied Kaatsheuvel  
Wat willen we bereiken?  1.1 Een attractief, compact centrum met een vitaal 

      winkelaanbod 
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Uitvoering van het ontwerp 

      Dit doen we door te investeren in Kaatsheuvel in het lint 
      en dagen we de ondernemers en vastgoedeigenaren uit  
      hun gevels aan te laten sluiten bij de inrichting van de 
      openbare ruimte. 

Korte Toelichting  
 

Op de in 2018 vastgestelde lintenvisie Kaatsheuvel is een 
ontwerp gemaakt, dit zal in 2020 worden uitgevoerd gaat 
worden.  
In de vastgestelde lintenvisie staan uitgangspunten genoemd 
die we hanteren bij toekomstige inrichtingsplannen voor de 
historische linten. Te denken valt aan de cultuurhistorische 
context (afkomstig uit de Cultuurhistorische Waardenkaart), 
stedenbouwkundige eisen voor nieuwbouwplannen en 
uitgangspunten voor de verkeers- en groenstructuren.  
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Onderwerp  Natuur en landschap  
Wat willen we bereiken?  1.1 Versterken natuur- en landschapswaarden in het 

      buitengebied 
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Uitvoering te geven aan het groenblauw  

      stimuleringskader en het regionale afsprakenkader voor 
      kwaliteitsverbetering van het landschap. 
 
1.1.2 Het verbeteren van aantrekkelijk landschap (natuur en 
         water) in combinatie met een economisch sterke leisure 
         sector 

Korte Toelichting  
 

Om het landschap aantrekkelijker te maken in combinatie 
met een economisch sterke leisure sector wordt samen met 
onze partners gewerkt, 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 en investeren in de 
doorontwikkeling van het nationaal park tot Van Gogh 
Nationaal Park.  

Onderwerp  Regionale samenwerking 
Wat willen we bereiken?  Verwezenlijking lokale ambities binnen integrale 

gebiedsopgave  
Wat gaan we daarvoor doen?  Samen werken met onze regio gemeente in divers gremia 
Korte Toelichting  
 

We werken in de regio Hart van Brabant samen om onze 
ambities waar te maken. We stemmen onze ruimtelijke 
plannen af en we werken samen aan integrale 
gebiedsopgaven voor de Loonse en Drunense Duinen + schil 
en de N261 / N269. 
 
Gebiedsagenda Loonse en Drunense Duinen + schil 
Voor de Loonse en Drunense Duinen is in 2018 een 
gebiedsagenda vastgesteld. Vanuit die agenda stimuleren we 
initiatieven om de Duinen weer in zijn kracht te zetten als 
belangrijke natuurparel en proberen we de schil om de 
Duinen aantrekkelijker te maken voor onder andere leisure. 
Niet inzoomen op leisure, maar vooral om de balans in de 
natuur terug te brengen met de agrarische sector. We 
stemmen de belangen en initiatieven die er spelen op elkaar 
af via een intensieve samenwerking met belanghebbenden.  
 
Een van de kernopgaven is het verduurzamen van de 
landbouw. Een belangrijke rol is weggelegd voor de 
Duinboeren, die vanuit de gebiedsagenda een trekkersrol 
heeft bij het realiseren van een volhoudbare landbouw in de 
schil.  
 
Pauwels 
Voor het gebied tussen de Loonse en Drunense Duinen en 
Tilburg werken we aan de ontwikkeling van Landschapspark 
Pauwels met als doel om de landschappelijke kwaliteiten te 
vergroten en meer zichtbaar en beleefbaar te maken. 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. Natuurlijke omgeving is 
voornamer dan een recroduct. 
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Gebiedsopgave N261 / N269 
Er zijn grote ambities in de regio waarvoor de bereikbaarheid 
over de N261 / N269 cruciaal is. Doel van de gebiedsopgave 
is om slimme verbindingen tot stand te brengen en om – 
waar nodig - te komen tot bestuurlijke keuzes dan wel een 
agenda.  
 
In de eerste fase van de gebiedsopgave zijn alle sectorale 
opgaven die spelen in het gebied rondom de N261 / N269 
verkend. Met name vanuit leisure en logistiek is er een grote 
mobiliteitsvraag. In de vervolgfase vindt de confrontatie 
plaats tussen ambities en het bestaande netwerk met als 
doel dat de N261 / N269 voldoende capaciteit heeft om alle 
opgaven te faciliteren. 

Onderwerp  Bestemmingsplannen 
Wat willen we bereiken?  1.1 Opstellen van veegplan(nen) binnen- en buitengebied 
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Na inventarisatie opstellen van veegplan(nen) 
Korte Toelichting  
 

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.  
 
We stellen een ‘veegplan’ op: een bestemmingsplan waarin 
nieuwe ontwikkelingen en veranderde wet- en regelgeving 
juridisch worden geregeld, zoals het parkeerbeleid, 
functieverruiming en het vastleggen van uniforme 
begripsbepalingen. 

Onderwerp  Blijven bouwen in alle kernen 
Wat willen we bereiken?  1.1 Voldoende woning aanbod voor de inwoners zowel  

      ouderen als jongeren 
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1 Mogelijkheid bieden om te bouwen en transformatie van 

      bestaande woningen nodig om een gelijkmatige 
      bevolkingsontwikkeling mogelijk te maken 

Korte Toelichting  
 

De bevolking van onze gemeente blijft de komende jaren 
ongeveer gelijk of krimpt licht. Gelijktijdig zien we een 
toename is van het aantal eenpersoonshuishoudens en dat 
ouderen langer thuis blijven wonen. Daarnaast willen we 
jongeren de mogelijkheid bieden om hier te blijven wonen. 
We blijven daarom bouwen in Kaatsheuvel, Loon op Zand en 
De Moer. Naast nieuwbouw is een transformatie van 
bestaande woningen nodig om een gelijkmatige 
bevolkingsontwikkeling mogelijk te maken en te zorgen dat er 
voor jong en oud in onze gemeente een passende woning 
beschikbaar is. 
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8.3 Wonen en bouwen  
Onderwerp  Woonvisie 
Wat willen we bereiken?  1.1        Goede, duurzame en betaalbare huisvesting 
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1.1 Uitvoering van de Woonvisie 

1.1.2 Tussentijdse evaluatie van de Woonvisie 
1.1.3 Stimuleren van woningaanpassingen, flexibele 

woonconcepten en transformatie 
1.1.4 Actueel en flexibel houden/maken van de 

bestemmingplannen 
Korte Toelichting  
 
 

1.1.1 Uitvoering vindt plaats door middel van: 
- het maken van prestatieafspraken met 

woningcorporatie Casade en de 
huurdersbelangenvereniging, met speciale aandacht 
voor huisvesting speciale doelgroepen. 

- Opstellen van de Monitor (QuickScan) 
woningbouwinitiatieven, met de regionale 
woningbouwafspraken en het kwalitatief 
woningbehoefte onderzoek als basis. 

- Ondersteunen van PO en CPO projecten 
 
1.1.2 Eind 2016 is de Woonvisie “Duurzaam, gevarieerd en  
         betaalbaar wonen in de gemeente Loon op Zand 2016- 
         2025 opgesteld” opgesteld.  
         In 2020 is een tussentijdse evaluatie gepland, waarbij 
         aandacht besteedt wordt aan: 

- Zijn de thema’s nog actueel en volledig? 
- Wat is gerealiseerd en wat verdient aandacht? 
- Opnemen van nieuwe beleidsthema’s, zoals de 

standplaatsen (woonwagens) 
 
1.1.3 De bevolking blijft de komende jaren gelijk met 
         uiteindelijk een kleine krimp. Tegelijk vindt een toename  
         van het aantal éénpersoonshuishoudens (senioren- 
         starters-alleenstaanden) plaats. Alleen met nieuwbouw 
         is deze woningvraag niet op te lossen 

 
Onderwerp  Duurzaamheid - Wijkgerichte aanpak verduurzaming 

woningvoorraad 
Wat willen we bereiken?  1.1 Stimuleren en motiveren van de inwoners van de 

      gemeente Loon op Zand om de woning te verduurzamen 
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1.1 Door deel te nemen aan de lokale aanpak* voor het 

       verduurzamen van de bestaande 
       woningvoorraad vanuit de regio, worden mensen 
         bewust van de noodzaak van verduurzaming en  
         energiebesparing en wordt een proces in gang gezet. 
 
         *lokale aanpak 
          Vanuit de regio en de gemeente Dongen is een  
          aanpak ontwikkeld om samen met het bedrijfsleven de  
          burgers te helpen bij het verduurzamen van de  
          woning. Deze aanpak richt zich op ontzorgen. Door  
          verschillende (lokale) ondernemers en de gemeente 
          worden, door op te leiden energie-adviseurs,  
          energiescans gemaakt per woning. Vervolgens wordt  
          een plan van aanpak inclusief offertes gemaakt. 

Korte Toelichting  
 

1.1.1 De overheid kan de verduurzaming niet alleen 
         bewerkstelligen. De grootste investeringen zullen 
         gedaan moeten worden door bedrijven en burgers.  
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Onderwerp  Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS) 
Wat willen we bereiken?  1.1 Regionale afspraken om te komen tot een  

      energie neutrale Regio. 
Wat gaan we daarvoor doen?  1.1.1 Opstellen van Regionale afspraken in het kader van 

         Energie en Klimaat om te komen opwek van ca. 1TW  
         (exclusief besparingen). 
1.1.2 Uitvoeren van Regionale afspraken in het kader van 
         Energie en Klimaat. 

Korte Toelichting  
 

Om deel te kunnen nemen aan de REKS is capaciteit en 
kunde benodigd o.a. op het gebied van ruimte, klimaat, 
duurzaamheid en communicatie. 

 
 

Wat mag het kosten? 
 

 
 
 
Toelichting 
 
De toelichting bevat alleen verschillen op de zogenaamde directe lasten en baten. Verschuivingen in interne 
doorbelastingen blijven buiten beschouwing. 
In verband met een wijziging in de toerekening van de kosten van overhead zijn er meer kosten toegerekend aan 
de taakvelden. 
 
8.1 Ruimtelijke ordening 
Vanaf 2020, worden er leges geheven bij de indiener van principeverzoeken en planologische initiatieven, dit levert 
naar verwachting een extra inkomsten op van € 70.000 ten opzichte van 2019. Daarnaast wordt overhead op 
inhuur ook doorberekend aan derden. 
 
8.2 Grondexploitatie (Niet-Bedrijven Terrein)  
Er zijn geen financiële afwijkingen te melden. 
 
8.3 Wonen en Bouwen  
In 2020 wordt extra geïnvesteerd op de uitvoer van de Omgevingswet dit zorgt er voor dat het beschikbaar bedrag 
wordt verhoogd met € 328.400 ten opzichte van 2019. Hierbij is rekening gehouden met een gelijk blijvende kosten 
verdeling voor de komende 4 jaar. 
 
 

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 “waarstaatjegemeente”. 
 
 

Indicator LoZ Nederland  
Gemiddelde WOZ-waarde (x € 1.000) 255 248 
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen) 7,3 7,2 
Demografische druk (%) 75,6 69,8 
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (€) 749,0 669 
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (€) 829,0 739 

Lasten/baten Taakveld Rekening 2018  Begroot 2019  Begroot 2020  Begroot 2021  Begroot 2022 Begroot  2023

Lasten 8.1 RUIMTELIJKE ORDENING 425.753              243.172          562.488          681.708          690.317          699.275          

8.2 GRONDEXPL (NIET-BEDR TERR) 1.239.677           182.395          107.353          107.701          108.059          108.428          

8.3 WONEN EN BOUWEN 623.571              863.133          1.084.911       1.001.983       991.242          1.007.558       

Totaal lasten 2.289.000           1.288.700       1.754.752       1.791.392       1.789.618       1.815.261       

Baten 8.1 RUIMTELIJKE ORDENING -326.725             -                   -213.696         -213.696         -213.696         -213.696         

8.2 GRONDEXPL (NIET-BEDR TERR) -1.299.985          -142.646         -102.691         -102.691         -102.691         -102.691         

8.3 WONEN EN BOUWEN -1.041.754          -995.455         -471.512         -375.232         -371.823         -358.288         

Totaal baten -2.668.464          -1.138.101      -787.899         -691.619         -688.210         -674.675         

Geraamd resultaat -379.464             150.599          966.853          1.099.773       1.101.408       1.140.586       
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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 ruim 19% 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: 
• In de coalitieafspraak van 2018 is afgesproken de OZB1 te corrigeren met het inflatiepercentage. Voor 2020 

hanteren we een inflatiepercentage van 2,5%. Daarnaast wordt de OZB voor 2020 incidenteel verhoogd met 
2,5%. 

• 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. Voor 2020 
hanteren we een inflatiepercentage van 2,5%. 

• De tarieven toeristenbelasting worden verhoogd.  
• De vermakelijkhedenretributie is sinds 2017 ingestoken via het beleidsuitgangspunt “het profijtbeginsel”.  

 
 
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. 
  

                                                      
1 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. 
 

  
Kengetal belastingcapaciteit Rekening 

2018 
Begroting 

2019 
Begroting 

2020  
A OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde € 341 € 331 € 348 
B Rioolheffing voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde € 242 € 242 € 248 
C Afvalstoffenheffing voor een gezin € 232 € 232 € 342 
D Eventuele heffingskorting voor een gezin - - - - 

E 
Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde 
(A+B+C-D) € 815 € 805 € 938 

F 
Woonlasten landelijke gemiddelde voor gezin in het 
voorafgaande begrotingsjaar  € 723 € 729 €740 

G Belastingcapaciteit (E/F) x 100% 113% 110% 127%  
         
  Gemiddelde WOZ-waarde bedraagt  € 247.000 € 260.000 € 261.000 

 
De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen kan worden gerelateerd aan de totale 
woonlasten. De woonlasten worden bepaald aan de hand van de OZB, rioolheffing en de afvalstoffenheffing voor 
een woning met een gemiddelde WOZ-waarde in Loon op Zand. De gemiddelde WOZ-waarde bedraagt voor 2020 
€ 261.000. Het landelijk cijfer onder punt F is ontleend aan de “Atlas voor lokale lasten” van Coelo. 
 
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. 
 

Gemeentenaam 
Rangnr. 
Meer- 
persoons 

Provincie  Woonlasten 
1 pers (*) 
2019 

 Woonlasten 
meerpers. (*)  
2019 

      euro euro 
Loon op Zand 281    € 749   € 829  

Vergelijkingsgroep 
 

      

Dalfsen 31 Overijssel  € 618   € 642  

Oldebroek 140 Gelderland  € 671   € 736  

Bernheze 116 Noord-Brab.  € 677   € 724  

Oisterwijk 257 Noord-Brab.  € 665   € 810  

  
 

      

Buurgemeenten 
 

      

Waalwijk 18    € 567   € 606  

Dongen 155    € 648   € 744  

Heusden 44    € 635   € 655  

Tilburg 15    € 570   € 598  
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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 de woonlasten 
(meerpersoons) bevinden we ons, aan de top van de beide vergelijkingsgroepen.  
 
Gemeentelijke belastingen 
OZB 
In deze begroting hebben we de OZB opbrengst gecorrigeerd met het inflatiepercentage, zijnde 2,5%. Daarnaast 
wordt de OZB voor 2020 incidenteel verhoogd met 2,5%. 
 
 
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. De percentages van de werkelijke 
waardeontwikkelingen in onze gemeente zijn half oktober 2019 bekend.  
 
Tarief (percentage) 2020 
Sinds enkele jaren heffen we de OZB via een percentage van de WOZ-waarde. Het percentage voor 2020 wordt 
beïnvloed door twee zaken: 
• Verlaging tarief woningen en niet-woningen door een stijging van de WOZ-waarde per 1 januari.  
• Macro-economische ontwikkelingen zoals die in de algemene uitkering worden meegenomen. 
 
In de tabel hieronder staan de percentages voor 2014-2019. Deze zijn gebaseerd op de huidige WOZ-waarden en 
de besluitvorming over de afgelopen jaren. 

 
 % WOZ-waarde 

            indicatief  

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Woningen             
Eigenaar 0,1367 0,1381 0,1379 0,1380 0,1331 0,1334 
Gebruiker - - - -     
Totaal 0,1367 0,1381 0,1379 0,1380 0,1331 0,1334 
              
Niet-woningen             
Eigenaar 0,1969 0,2077 0,2177 0,2241 0,2239 0,2389 
Gebruiker 0,158 0,1667 0,1747 0,1799 0,1797 0,1896 
Totaal 0,3549 0,3744 0,3924 0,4040 0,4036 0,4285 

 
Hondenbelasting 
We gaan er vanuit dat de opbrengsten uit hondenbelasting gelijk blijven aan de opbrengst van 2019. De laatste 
jaren is het overschot in de egalisatiereserve hondenbelasting gestort. In de nota Reserves en Voorzieningen is 
deze reserve gemaximeerd op € 75.000. Het meerdere aan opbrengsten blijft ten gunste van de algemene 
middelen. Het tarief wordt niet verhoogd. 
 
 
Tarief 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
  Tarieven in € 
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 
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Overzicht baten en lasten hondenbelasting     2020 
Directe lasten     
Kapitaallasten voorzieningen   7.000 
Kwijtscheldingen   1.100 
Beheerkosten voorzieningen: uitlaatplekken, HoPo-bakken    30.000 
Perceptiekosten    9.000 
Kosten handhaving   35.000 
Totaal directe lasten   82.100 
      
Toegerekende lasten en overhead     
Totaal overhead   22.000 
Totaal te dekken lasten   104.100 
      
Belastingopbrengsten   124.000 
Saldo     19.900 

 
Vermakelijkhedenretributie 
Vanaf 1 januari 2018 is de maatstaf van heffing voor de vermakelijkhedenretributie gewijzigd.  
de onderliggende methodiek is gewijzigd naar het aantal betalende bezoekers van de vermakelijkheid in peiljaar T-
2 dat de 50.000 te boven gaat. Voor het berekenen van de retributie wordt gebruikgemaakt van het profijtbeginsel. 
De heffingsgrondslag is afhankelijk gesteld van parameters, welke bestaan uit lasten die de gemeente heeft ten 
behoeve van de dagrecreant. Door gebruik te maken van een peiljaar in het verleden (T-2), is voor alle 
belastingplichtigen direct de hoogte bekend van het te betalen recht. 
Het vermakelijkhedentarief zal bij het opstellen van de verordening worden vastgesteld voor het jaar 2020. 
Voorgesteld zal worden om het tarief vast te stellen op € 0,12 per betalende bezoeker. 
 
Toeristenbelasting  
De tarieven worden aangepast. 
Tarief 2016 2017 2018 2019 Tarief 2020 
Hotels  €     1,90   €     1,92   €     1,94  €      1,96  Overige accommodatie €     3,00  
Recreatiebungalows  €     1,43   €     1,44   €     1,46  €      1,47  Kampeerterrein €     2,00  
Overige accommodaties  €     1,09   €     1,10   €     1,11  €      1,12  Groepsaccommodatie €     1,25  
Jaarplaats  € 127,14   € 128,41   € 129,47  €  130,76 Jaarplaats € 250,00 
Seizoenplaats  € 140,17   € 141,57   € 142,74 €  144,17  Seizoenplaats € 200,00  
Voorseizoenplaats  €   72,60   €   73,32   €   73,94  €    74,68  Voorseizoenplaats € 100,00  

 
In de Verordening toeristenbelasting 2020 worden de verschillende categorieën gedefinieerd. Ten opzichte van 
2019 is de categorie “overige accommodatie” gewijzigd. Vanaf 2020 zijn alleen kampeerterreinen, 
groepsaccommodaties en de kampeerplaatsen apart beschreven en worden alle andere accommodaties onder 
“overig” geschaard. Hierbij kan (niet limitatief) worden gedacht aan hotels, recreatiebungalows en ruimten die 
worden verhuurd als bed & breakfast of via platforms als Airbnb. 
 
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. Voor het definitieve tarief 
2020 ontvangt de raad in december 2019 een voorstel. Met het opstellen van deze begroting is gebleken dat een 
aantal posten afgelopen jaren niet is toegerekend. Dit is hersteld in deze begroting, zodat wij voldoen aan het 
uitgangspunt 100% kostendekkendheid. 

Tarief 2015 2016 2017 2018 2019 
Indicatie 

2020 
Eenpersoonshuishouden € 150,72 € 153,00 € 153,00 € 153,00 € 153,00 € 247,12 
Meerpersoonshuishouden € 227,88 € 231,96 € 231,96 € 231,96 € 231,96 € 342,46 
Bedrijven € 275,76 € 280,68 € 280,68 € 280,68 € 280,68 € 342,46 

Vermelde tarieven zijn inclusief omzetbelasting. 
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Specificatie en toelichting bij de kosten toegerekend aan de afvalstoffenheffing 

Overzicht van de lasten en baten van de afvalstoffe nheffing 

Directe lasten van: Bedrag 2020 
    
Afval  €  1.309.008,00  
Grofvuilophaaldienst  €                  -    
Implementatie afvalbeleidsplan  €       40.400,00  
Milieustraat  €     492.355,00  
Glascontainers  €       31.030,00  
Chemisch afval  €       33.900,00  
Papiercontainers  €     101.000,00  
Asbestcontainer  €         9.500,00  
Wit- en bruingoed  €           300,00  
Overige kosten Reiniging  €     621.816,00  
Inzamelen kunstof verpakkingsmateriaal  €     422.000,00  
Zwerfafval  €       27.500,00  

Totaal directe lasten  €  3.088.809,00  
    
Directe baten van:   
Afval  €         5.000,00  
Grofvuilophaaldienst  €                  -    
Milieustraat  €         5.000,00  
Glascontainers  €       28.605,00  
Chemisch afval  €                  -    
Papiercontainers  €     127.700,00  
Asbestcontainer  €                  -    
Wit- en bruingoed  €         8.600,00  
Overige kosten Reiniging  €                  -    
Inzamelen kunststof verpakkingsmateriaal  €     240.000,00  
Zwerfafval  €       27.500,00  
Voorziening Reiniging   

Totaal directe baten:  €     442.405,00  
    
Saldo directe lasten en baten:  €  2.646.404,00  
    
Toegerekende indirecte baten en lasten   
Aandeel van de overheadkosten  €     329.330,00  
    
Netto kosten te dekken uit afvalstoffenheffing  €  2.975.734,00  
    
Afvalstoffenheffing   
Heffing reinigingsrechten bedrijven  €       53.118,00  
Afvalstoffenheffing huishoudens  €  3.022.616,00  

Totaal Afvalstoffenheffing  €  3.075.734,00  
    
Restant (+ = overschot  - = tekort)  €     100.000, 00  

 
 
Het verloop van de voorziening reiniging 2020 tot en met 2023. 

 

Voorziening reiniging 2020 2021 2022 2023
Saldo per 1 januari van het jaar 100.000  200.000  250.000  
Stortingen in het jaar 100.000            100.000  50.000    50.000    
Onttrekkingen in het jaar -                   
Saldo per 31 december van het jaar 100.000            200.000  250.000  300.000  
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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.  
 

Tarief  2015 2016 2017 2018 2019 Indicatie 
2020 

Minimumtarief (tot 250 m3) € 230,28 € 241,80 € 241,80 € 241,80 € 241,80 € 247,85 
 
Specificatie en toelichting bij de kosten toegerekend aan de rioolheffing. 

 
 
Onder de directe lasten zijn vanaf 2020 ook de personele kosten van zowel beleidsmedewerkers als medewerkers 
buitendienst opgenomen.  
 
Het verloop van de voorziening riolering 2020 tot en met 2023. 

 
 
 
  

Directe lasten van: Bedrag 2020

Vrijverval Riool 1.537.571,00€   
Druk Riool 99.309,00€        
Hoofdgemalen 194.418,00€      
Hemelwater 348.026,00€      
Grondwater 35.175,00€        

Totaal directe lasten 2.214.499,00€   

Directe baten van:
Vrijverval Riool 15.000,00€        
Hemelwater 36.553,00€        

Totaal directe baten: 51.553,00€        

Saldo directe lasten en baten: 2.162.946,00€   

Toegerekende indirecte baten en lasten
Aandeel van de overheadkosten 298.604,00€      
Dekking kapitaallasten uit brutering 54.000,00€        
Nettokosten te dekken uit rioollheffing 2.407.550,00€   

Rioolheffing
Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 1.604.375,00€   
Baten rioolheffing grond- en hemelwater 1.069.244,00€   

Totaal rioolheffing 2.673.619,00€   

Restant (+ = overschot  - = tekort) 266.069,00€      

Overzicht van de lasten en baten van de rioolheffin g

Voorziening riolering 2020 2021 2022 2023
Saldo per 1 januari van het jaar 4.678.582          4.944.651 5.177.424 5.417.982    
Stortingen in het jaar 266.069            232.773    240.558    213.952       
Onttrekkingen in het jaar
Saldo per 31 december van het jaar 4.944.651          5.177.424 5.417.982 5.631.934    
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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 het volledig afdekken van de risico’s. Het gaat er immers om risico’s zo goed mogelijk te benoemen 
welke nog niet op één of andere manier 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 jaarrekening). Deze 
hebben we met deze methode gekwantificeerd en aangevuld met de risico’s die bekend zijn binnen de MPG 
(Meerjarenprognose Projecten Grondbedrijf) en door de accountant als risico-verplichting opgenomen dienen te 
worden. 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 = < € 52.300 1 
Beperkt (> 0,1% omzet < 0,5 % omzet = tussen € 
52.300 en € 261.500) 

2 

Groot (> 0,5 % omzet = > € 261.500) 3 
Omzet: lasten programma’s Loon op Zand (begroting 2020: afgerond € 58,1 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% of 50% 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, waarbij we binnen de gemeente de onbenutte belastingcapaciteit becijferen als zijnde het verhogen van 
de OZB met 100%. 
 
Structureel 
De norm voor de onbenutte belastingcapaciteit is gebaseerd op de norm die het Rijk stelt voor gemeenten die in 
aanmerking willen komen voor een bijdrage op grond van artikel 12 Financiële-verhoudingswet. 
 
Het verhogen van OZB met 100% is een middel dat direct structurele budgetruimte oplevert. Uiteraard is 100% 
verhoging een theoretische benadering en kan aan de orde zijn als alle geïnventariseerde risico’s voor het volle 
bedrag manifest worden, dat lijkt zeer onwaarschijnlijk. Maar past binnen hetzelfde theoretische kader dat het Rijk 
stelt.  
 
Voor de gemeente heeft een OZB verhoging van 100% een effect: € 5.000.000. 
 
Op basis van het huidige beleid, wijkt de gemeente niet af van de gestelde macronorm (maximale verhoging van 
tarieven). Pas wanneer er besloten wordt om van de macronorm af te wijken, kan er onbenutte belastingcapaciteit 
ontstaan. Om die reden is onderstaand overzicht alleen het bedrag voor onvoorziene uitgaven opgenomen van 
€ 25.000. 
 
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 de 
benoemde norm heft de gemeente obv cijfers 2019, momenteel 36% meer OZB dan het landelijkgemiddelde.  
 
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 2020. 
 
Weerstandsratio 
De confrontatie van risicoprofiel en weerstandscapaciteit is opgenomen in de volgende tabel. 

 
 
De verhouding E/F is ten opzichte van begroting 2019 verbeterd (was 0,97). 

Weerstandsvermogen Beschikbaar Benodigd

Structureel A 25.000          B 1.065.000     
Incidenteel C 5.066.863     D 3.212.000     
Totaal E 5.091.863     F 4.277.000     

Structureel (A/B) 0,02
Incidenteel (C/D) 1,58
Totaal (E/F) 1,19
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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 begroting 2019 is het risicoprofiel geactualiseerd. Als gevolg van het opnemen van bepaalde 
risico’s (zoals ziekteverzuim) in de exploitatie is een daling in de hoogte van het aantal risico’s ontstaan. Daarnaast 
zijn nieuwe risico’s opgenomen welke voor een kleine stijging zorgen, voornamelijk gericht op toekomstige 
aanbestedingen en aanpassingen van klimaat ontwikkelingen.  
 
Financiële kengetallen 
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten 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. 
 

 
 
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 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, ten opzichte van 2019, licht gestegen maar blijft laag. Het totaal van de baten 2020 (onder 
H.) is verhoogd door het extra bij ramen van inkomsten zoals de verhoging toeristenbelasting en het heffen van 
Leges op principe verzoeken. Het percentage wordt sterk beïnvloed door de post (A) Vaste schulden. Vaste 
schulden zijn ten opzichte van voorgaande jaren gedaald, mede als gevolg van aflossingen van een lening in 2019 
welke verstrekt was voor woningcorporatie Casade . 

Rekening 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

Netto schuldquote 50% 65% 72% 68% 58% 53%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 56% 63% 74% 68% 58% 53%
Solvabiliteitsratio 23% 23% 15% 15% 16% 17%
Structurele exploitatieruimte 10% 1% 1% 1% 0% -1%
Grondexploitatie 20% 22% 19% 19% 18% 18%
Belastingscapaciteit 113% 110% 127% 127% 127% 127%

Financiële kengetallen

Bedragen x € 1.000

Rekening 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

A Vaste schulden 44.636 44.636 50.542 47.924 46.391 44.245
B Netto vlottende schulden 6.124 4.500 6.624 6.624 6.624 6.624
C Overlopende passiva 5.150 3.750 5.150 5.150 5.150 5.150
D Financiële vaste activa 7.108 11.500 6.687 7.229 6.745 6.656
E Uitzettingen 13.255 6.000 10.688 10.567 14.883 15.730
F Liquide middelen 176 175 175 175 175 175
G Overlopende activa 1.842 1.500 2.248 2.248 2.248 2.248
H Totale baten excl. mutaties reserves 59.818 53.335 57.703 58.334 58.690 59.262

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x100% 56% 63% 74% 68% 58% 53%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte  leningen

Bedragen x € 1.000
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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 een sterker dalend balanstotaal t.o.v. het eigen vermogen 
is het percentage licht gestegen.

 

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 2020 is er sprake van een percentage van 1% begrotingsruimte  

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

  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. 
De schuldquote voor 2020 is 72%. De solvabiliteitsratio ligt op 15%. Voor bedrijven zijn deze 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. 
 
 
 

Solvabiliteitsratio
Rekening 

2018
Begroting 

2019
Begroting 

2020
Begroting 

2021
Begroting 

2022
Begroting 

2023
A Eigen vermogen 18.893 18.916 12.941 13.014 13.137 13.397
B Balanstotaal 83.339 80.893 86.429 84.027 82.712 80.889

Solvabiliteit (A/B) x 100% 23% 23% 15% 15% 16% 17%

Bedragen x € 1.000

Rekening 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

A Strategische Gronden (oude Niegg) 2.516 3.500 931 1.000 1.000 1.000
B Onderhanden werk, waaronder Bouwgronden in exploitatie 9.496 8.440 9.812 9.812 9.812 9.812
C Totale baten excl. mutaties reserves 59.818 53.335 57.703 58.334 58.690 59.262

Kengetal grondexploitatie (A+B)/C x 100% 20% 22% 19% 19% 18% 18%

Kengetal grondexploitatie

Bedragen x € 1.000

Rekening 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Begroting 
2023

A Totale structurele lasten 59.503 52.448 57.128 57.821 58.167 58.557
B Totale structurele baten 66.184 52.669 57.320 58.334 58.370 58.262
C Totale structurele toevoegingen aan de reserves 722 781 467 671 671 671
D Totale structurele onttrekkingen aan de reserves 625 859 831 599 547 412
E Totale baten 64.901 52.873 58.549 58.932 59.238 59.674

Kengetal structurele exploitatieruimte ((B-A)+(D-C) )/(E) 
x 100% 10% 1% 1% 1% 0% -1%

Bedragen x € 1.000

Kengetal structurele exploitatieruimte
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Conclusie 
De weerstandsratio is voldoende en de solvabiliteitsratio is onvoldoende, de schuldquote is 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 op orde is, maar wel aandacht vraagt. Vooral in de 
incidentele sfeer kunnen we een behoorlijk stootje hebben. 
De bovenstaande kengetallen zijn mede gebaseerd op onderstaande balansprognose. 
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Geprognosticeerde Balans: 
 
 

 

Begrotingsjaar T 2020

T-2 T-1 T T+1 T+2 T+3

Activa 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023

(im) Materiële vaste activa 48.969 48.592 56.042 53.995 48.850 46.267 

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen 197 198 197 197 197 197 

Financiële vaste activa: Leningen 9.628 6.678 6.796 6.716 6.548 6.459 

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar 1.012 1.547 471 316 0 0 +

Totaal Vaste Activa 59.806 57.015 63.506 61.224 55.595 52.923 

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en 

hulpstoffen
8.808 6.660 9.812 9.812 9.812 9.812 

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & 

vooruitbetal ingen

Uitzettingen  <1 jaar 13.255 15.377 10.688 10.567 14.883 15.730 

Liquide middelen 176 175 175 175 175 175 

Overlopende activa 1.842 2.248 2.248 2.248 2.248 2.248 +

Totaal Vlottende Activa 24.081 24.460 22.923 22.802 27.118 27.965 

Totaal Activa 83.887 81.475 86.429 84.026 82.713 80.888 

Passiva 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023

Eigen vermogen 18.893 12.938 12.941 13.014 13.137 13.397 

Voorzieningen 9.084 11.616 11.172 11.315 11.410 11.473 

Vaste schuld 44.636 45.147 50.542 47.924 46.391 44.245 +

Totaal Vaste Passiva 72.613 69.701 74.655 72.252 70.939 69.114 

Vlottende schuld 6.124 6.624 6.624 6.624 6.624 6.624 

Overlopende passiva 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 5.150 +

Totaal Vlottende Passiva 11.274 11.774 11.774 11.774 11.774 11.774 

Totaal Passiva 83.887 81.475 86.429 84.026 82.713 80.888 
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Overzicht reserves en voorzieningen

Omschrijving Saldo vermeer- vermin- Saldo
1-1-2020 deringen deringen 31-12-2020

I. ALGEMENE RESERVES
1.     Algemene reserve 1.048.708   267.818     30.000      1.286.526   
105. Geblokkeerde weerstandsreserve 4.446.995   -               -              4.446.995   
Totaal algemene reserves 5.495.703   267.818     30.000      5.733.521   

II. BESTEMMINGSRESERVES

a. DEKKINGSRESERVES
3.   Reserve brutering 3.612.167   90.304      411.046    3.291.425   
9.   Reserve winstuitkering HNG 84.130       -               84.130      0-               
Subtotaal dekk ingsreserves 3.696.297  90.304      495.176   3.291.425  

b. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
14.   Reserve recreatie 445.528      -               195.668    249.860      
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 609.307      -               -              609.307      
135. Reserve bomen 50.056       -               -              50.056       
136. Reserve monumentenbeleid 39.191       -               -              39.191       
139. Reserve brutering kap.lasten Het Klavier 385.000      -               125.000    260.000      
143  Bestemmingsreserve Sociaal Domein 252.297      -               -              252.297      
Grondbedrijf:
67.  Reserve stimulering volkshuisvestingsbeleid  42.843       -               -              42.843       
68.  Reserve investeringen grondbedrijf 21.965       549           -              22.514       
69.  Reserve bovenwijkse voorzieningen 702            -               -              702            
70.  Reserve voor planherziening 187.816      -               -              187.816      
148. Reserve tussentijdse winstnemingen 39.591       -               -              39.591       
Subtotaal overige bestemmingsreserves 2.237.966  549          320.668   1.917.847  

c. EGALISATIERESERVES
37.   Egalisatiereserve onderhoud gebouwen 397.776      8.292        -              406.068      
41.   Egalisatiereserve automatisering 267.278      -               -              267.278      
125. Egalisatiereserve hondenbelasting 68.333       -               -              68.333       
128. Egalisatiereserve openbaar groen/plantsoenen -                -               -              -                
129. Egalisatiereserve openbare verlichting 147.716      -               -              147.716      
130. Egalisatiereserve wegen 465.256      -               -              465.256      
134. Egalisatiereserve rechtspositionele verplichtingen 268.035      100.000     -              368.035      
147. Egalisatieresere onderhoud Het Klavier 182.119      -               -              182.119      
150. Egalisatie reserve Bouwleges 93.482       -               -              93.482       
Subtotaal egalisatiereserves 1.889.994  108.292    -              1.998.286  

Subtotaal bestemmingsreserves 7.824.257   199.145     815.844    7.207.558   

Totaal reserves 13.319.960 466.963     845.844    12.941.079 
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Omschrijving Saldo vermeer- vermin- Saldo
1-1-2020 deringen deringen 31-12-2020

III. VOORZIENINGEN-VERLIESVOORZIENINGEN

a. VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTING EN VERLIEZEN
63.  Voorziening pensioenen wethouders 3.967.255   -               184.120    3.783.135   
       Voorziening faciliterende plannen grondbedrijf -                
Subtotaal voorziening voor verplichting en verliezen 3.967.255  -               184.120   3.783.135  

b. VOORZIENINGEN TER EGALISEREN VAN KOSTEN
137. Voorziening groot onderhoud Wetering 351.140      -               -              351.140      
Subtotaal voorziening ter egaliseren van kosten 351.140     -               -              351.140     

c. VOORZIENING VAN DERDEN VERKREGEN MIDDELEN
   BESTEMMING GEBONDEN
131. Voorziening riolering 4.678.582   266.069     -              4.944.651   
138. Voorziening reiniging 101            100.000     100.101      
Subtotaal voorziening van derden gebonden verkregen middelen bestemming gebonden4.678.683  366.069    -              5.044.752  

Totaal voorzieningen: 8.997.078   366.069     184.120    9.179.027   

Totaal reserves en voorzieningen: 22.317.038 833.032     1.029.964 22.120.106 

d. Verliesvoorziening FVA
144. Voorziening agrio EWW b.v. 130.000      -               -              130.000      
Subtotaal verliesvoorziening FVA 130.000     -               -              130.000     

e. Voorziening dubieuze belasting-/handelsdebiteure n
140. Voorziening dubieuze belasting-/ handelsdebiteuren 291.950      -               -              291.950      
Subtotaal voorziening dubieuze belasting-/ handelsdebiteuren 291.950     -               -              291.950     

d. VERLIESVOORZIENINGEN
101. Verliesvoorziening Cplx 15 Amerika-Hoofdstraat 16.000       -               -              16.000       
112. Verliesvoorziening Cplx 37 Hooivork II 14.576       -               -              14.576       
116. Verliesvoorziening Cplx 9   De Els II 418.772      -               -              418.772      
117. Verliesvoorziening Cplx 33 Chalet Fontaine 90.380       -               -              90.380       
120. Verliesvoorziening Cplx 13 Kets West II fase 1 915.019      -               -              915.019      
124. Verliesvoorziening Cplx 50 Hoge Steenweg/van Roosmalen 17.049       -               -              17.049       
133. Verliesvoorziening Cplx 57 Ontw. Langdgoed Binnenpolder 99.216       -               -              99.216       
Subtotaal verliesvoorzieningen 1.571.012  -               -              1.571.012  

Sub Totaal Verliesvoorzieningen 1.571.012   -               -              1.571.012   
Totaal voorzieningen 10.990.040 366.069     184.120    11.171.989 

Totaal: 24.310.000 833.032     1.029.964 24.113.068 

Totaal exclusief voorziening facilitaire plannen gr ondbedrijf. (extra comp)
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 Structurele lasten en baten reserves 
Rente toevoeging € 256.793
Reserve Onderwijs algemeen € 0
Egalisatie Resere Onderhoud Gebouwen € 8.292
Lasten € 265.085
Reserve Brutering € -411.046
Reserve exploitatie Klavier € -125.000
Baten € -536.046
 Saldo € -270.961
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Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen 
 
Inleiding  
In deze paragraaf is de staat en het beheer beschreven van onze kapitaalgoederen; wegen, openbare verlichting, 
groen, speelvoorzieningen, riolering/water, civieltechnische kunstwerken en vastgoed. 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 beheer van onze kapitaalgoederen ligt in de beleids- en beheerplannen. In het integraal beleid 
voor de openbare ruimte (IBOR 2014-2023) zijn de kaders en uitgangspunten vastgelegd voor het beheer. 
Daarnaast zijn er sectorale beleidsplannen; het Water- en Riolering Plan (WRP), Verkeersvisie, het 
groenstructuurplan (GSP) en de bomenverordening. 
De beheerplannen voor groen en spelen, wegen, openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken zijn de 
basis voor het onderhoud. Uitgangspunt is Schoon, heel en veilig herleid van de vastgestelde beeldkwaliteiten door 
u als raad. Ze geven inzicht in de arealen (kwantitatief en kwalitatief) en in de benodigde onderhoudsbudgetten. De 
beheerplannen Wegen, Civiele kunstwerken, Openbare verlichting en Groen & spelen zijn in 2019 geactualiseerd 
en ter besluitvorming aangeboden aan de raad. Bij de doorrekening van deze beheerplannen is rekening 
gehouden met een nieuwe systematiek zoals opgenomen in de BBV (Besluit, Begroting, Verantwoording). 
Aanvullend wordt vanaf 2020 jaarlijks de beheerbudgetten conform de CBS index geïndexeerd. Voor riolering is 
het Praktisch handboek riolering de leidraad waarmee, binnen de kaders van het WRP, concrete 
beheermaatregelen worden uitgevoerd. 
 
Voor het beheer van kapitaalgoederen zijn onderstaande beleidsdocumenten van toepassing: 

Nota Datum vaststelling  

Integraal beleid openbare ruimte (IBOR)  2014-2023 

Water- en Riolering Plan 2017-2020 2017-2020 

Groenstructuurplan Loon op Zand 2019 2019-2029 

Bomenbeleid 2019 

Speelruimteplan 2015-2025 

Handboek Hiwor (Handboek Inrichting Werken 
Openbare Ruimte) 

2010-doorlopend 

Beheerplan Wegen  

Beheerplan OV  

Beheerplan civiele kunstwerken 

2020-2023 

2020-2024 

2020-2023 

Beheerplan groen (met spelen en terreinmeubilair) 2020-2023 

Handboek Kabels en Leidingen 2015-doorlopend 

Praktisch handboek riolering 2014-doorlopend 
 
 
Integraal beheer van de openbare ruimte 
Voor het beheer van alle kapitaalgoederen heeft de gemeente Loon op Zand een integrale benadering, zowel bij 
structureel onderhoud als bij groot onderhoud. Naast de technische kant is het beheer steeds meer gericht op het 
maatschappelijk rendement. Functionaliteit, beleving en participatie zijn dan ook sterk verankerd in de 
beheeropgave. 
 
Structureel onderhoud 
De basis hiervoor zijn de beheerplannen en de onderhoudsniveaus (CROW) die door de raad in het Integraal 
Beleidsplan Openbare Ruimte zijn vastgesteld. Deze zijn gedifferentieerd in Centra A, Hoofdwegen B, 
woonbuurten-, bedrijventerreinen- en buitengebied C. Voor onderhoud van openbaar groen in woonbuurten geldt 
sinds 2017 niveau B. De vastgestelde onderhoudsniveaus vormen de basis voor het onderhoud om 
kapitaalvernietiging te voorkomen. 
 
De uitvoering van het planmatig onderhoud is uitbesteed aan de markt. Voor calamiteiten, direct veiligstellen van 
gevaarlijke situaties en servicetaken heeft de gemeente een buitendienst bestaande uit drie serviceteams als 
onderdeel van de afdeling INFRA. 
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Vanaf 2017 tot eind 2020 heeft de pilot burgergericht beheer ons informatie opgeleverd hoe de beleving van 
burgers in het onderhoud te integreren. Het integraal beheer omvat het structureel onderhoud van riolering, wegen 
en groen.  
 
Groot onderhoud in projectplannen 
Door het beheer en investeringen op elkaar af te stemmen ontstaat een integraal beeld van het noodzakelijk 
onderhoud. De concrete uitvoering en planning hiervan maken we inzichtelijk in het Integraal jaarprogramma 
openbare ruimte (IJOR) en in het meerjaren uitvoeringsplan. Hierin staan de projecten waarmee we de 
kapitaalgoederen op het vastgestelde kwaliteitsniveau houden en tegelijkertijd functioneel en veilig. Grote projecten 
die in 2020 in het programma staan zijn; 

- Project Heiakker en omgeving, waarbij een extra RWA-riool wordt aangelegd en het vuilwater-riool wordt 
vervangen. In combinatie met wegen en groen zorgen we voor een toekomstbestendige inrichting die aan 
de huidige eisen voldoet.  

- 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.  

- Project Vossenbergselaan, waarbij een extra RWA-riool wordt aangelegd en het vuilwater-riool wordt 
vervangen. Daarnaast voeren we kleinschalig onderhoud uit aan de trottoirs en gaan we het groen 
opwaarderen.  

 
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. Bij de relatief korte planduur 
is rekening gehouden met de aankomende Omgevingswet. Voor adequate hemelwaterbeheersing is een 
hemelwatervisie vastgesteld in 2016. De hemelwatervisie is de basis voor het WRP en de maatregelen die hieruit 
voortkomen zijn verwerkt en gefinancierd vanuit het WRP. Onderdeel van het waterbeheer zijn zo’n 80 km sloten 
en enkele bergingsvijvers. 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. De projecten 
worden veelal integraal uitgevoerd vanuit het meerjaren uitvoeringsplan (MUP). 

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. In de voorziening riolering zit ca. 4 miljoen euro. De tarieven voor rioolheffing worden bepaald op basis 
van de geraamde jaaruitgaven en de stand van de voorziening. 
 
 
Beheer wegen  
Het totaal areaal aan wegen (wegen, fietspaden, voetpaden en pleinen) omvat 157 ha. Hiervan is ruim 1/3e deel 
asfaltverharding. Het nieuwe beheerplan geeft voor de middellange en lange termijn de onderhoudsbehoefte weer. 
Het gaat hierbij om dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervanging. Concreet is het onderhoud gericht op 
schoon, heel en veilig. De kaders voor het wegbeheer zijn de onderhoudsniveaus uit de IBOR-nota uit 2014. Voor 
wegen zijn deze ‘A’ (centrumniveau), ‘B’ (doorgaande wegen) en ‘C’ in het buitengebied, bedrijventerreinen en de 
woonbuurten. De kwaliteit van de wegen gaat de komende jaren snel achteruit doordat de levensduur van de 
wegen aan het einde komt. Hierdoor is vanaf 2022 steeds meer budget nodig om de veiligheid en kwaliteit te 
waarborgen. Door ook de levensduur verlengende onderhoudswerkzaamheden te kapitaliseren zien we dat er in 
2020 minder budget nodig is als eerst begroot. Echter door de toename aan kapitaalslasten neemt het budget 
vanaf 2021 jaarlijks toe. 
 
Civiele kunstwerken 
Voor beheer van civiele kunstwerken, bruggen en duikers, hebben we vanaf 2020 een beheerplan. Tot nu toe werd 
het incidenteel correctief onderhoud aan civiele kunstwerken gefinancierd vanuit het wegbudget, uit andere 
producten of incidentele kredieten. Met het nieuwe beheerplan krijgen we inzicht in de toekomstige en structurele 
onderhoudsbehoefte voor kunstwerken.   
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Beheer Openbare verlichting 
De totale installatie in onze gemeente vertegenwoordigt een waarde van ongeveer € 5 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 Heiakker wordt omgevormd naar LED. De verlichting in de Loonsevaert en Leo XIII 
straat worden omgevormd naar LED. 
Het beheer van openbare verlichting is sinds 2015 ondergebracht bij de gemeente Dongen. Met Dongen heeft de 
gemeente Loon op Zand een ‘Dienstverleningsovereenkomst Openbare verlichting’.  

Beheer openbaar groen  
Het areaal groen in de gemeente Loon op Zand omvat zo’n 135 ha openbaar groen (inclusief buitengebied) en zo’n 
13.000 bomen.  
In 2019 is er een nieuw groenstructuurplan. Hierin staan de ambities voor het openbaar groen voor de komende 10 
jaar. Het is een beleidskader waarin waardevolle groenstructuren worden vastgelegd en kaders voor inrichting en 
gebruik van groen zijn opgenomen. Het plan bestaat uit 3 delen; het structuurplan, het bomenbeleid en een 
uitvoeringsplan met investeringsvoorstellen.  
In 2019 is er ook een nieuw beheerplan Groen. Het heeft een viertal modules; bomen, beplanting, hondenterreinen 
speelterreinen en terreinmeubilair. Hiermee hebben we inzicht in de actuele arealen en het noodzakelijk beheer 
voor de komende jaren.  
Naast het benodigde onderhoudsbudget, ook budget opgenomen dat structureel nodig is voor vervanging van 
groen. Zo’n vervangingsbudget is gericht op het instant houden van bestaande voorzieningen en staat dus los van 
eventuele investeringen die voort komen uit het Groenstructuurplan.  
 
Beheer speelvoorzieningen  
Er zijn 65 speelplaatsen met zo’n 240 speeltoestellen. Speelvoorzieningen zijn onderdeel van het beheerplan 
groen. 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 bewoners.  
 
Straatmeubilair 
Onder straatmeubilair worden de banken, afvalbakken, hekwerken en andere functionele objecten in de 
buitenruimte verstaan. Het beheer van de banken en afvalbakken is jaren betaald vanuit de gelden vanuit de 
groenvoorzieningen. Met ingang van 2020 is inzichtelijk gemaakt welke budgetten er structureel nodig zijn om deze 
objecten te beheren. In eerste instantie zijn de volgende objecten in beeld gebracht: Banken, picknicksets, 
afvalbakken en hekwerken. Deze zijn ondergebracht in het beheerplan Groen. Het overig straatmeubilair, zoals 
paaltjes, betonelementen, e.d. zijn niet in beeld gebracht. Het beheer hiervan wordt incidenteel opgepakt wanneer 
de veiligheid of functionaliteit in gevaar komt. 
 
Areaaluitbreidingen 
Naast het veranderen van het areaal in de openbare ruimte door projecten zal vanuit verschillende ruimtelijke 
ontwikkelingen een areaaluitbreiding plaats vinden van de openbare ruimte. In de 2e helft van 2019 zal dit in beeld 
worden gebracht inclusief de financiële beheer consequenties.  
 
Beheer Vastgoed 
Op dit moment zijn negen gebouwen in eigendom, beheer en onderhoud van onze gemeente daarnaast zijn twee 
panden eigendom van de gemeente maar zal het beheer en het dagelijks onderhoud conform afspraak uitgevoerd 
worden door een externe beheerder/exploitant. 
 
Inhoudelijk is er rond de ontwikkeling van het gemeentelijk gebouwen beheer en onderhoud nog het volgende te 
melden. Per 1-1-2019 is begonnen met het cluster Vastgoed, conform een raadsbesluit van december 2018. Er 
worden professionaliseringsslagen gemaakt, waar eind 2020 een evaluatie over de voortgang wordt gepresenteerd 
aan de raad (conform besluitvorming raad). 
 
De Wetering 
Zolang de plannen van de Wetering Plangroep (WPG) vanuit de door uw raad vastgestelde scenario’s niet 
concreet zijn uitgewerkt, wordt het gebouw op instandhoudingsniveau onderhouden. 
Alleen noodzakelijk onderhoud om het gebouw voor zijn huidige functies te gebruiken wordt uitgevoerd en wel op 
een sobere en doelmatige wijze. 
 
De Werft  
De nieuwbouw is, zoals bekend, inmiddels in gebruik genomen en voldoet in principe aan de in het PVE 
geformuleerde doelstellingen. Dit jaar zijn we bezig om de nog aanwezige kinderziekten op te lossen en de 
installaties te “finetunen”. Er is een meerjarenonderhoudsprogramma wat door cluster vastgoed wordt uitgevoerd. 
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Daarnaast zijn er onderhoudscontracten afgesloten voor het pand zodat de E – en de W installaties onderhouden 
zullen worden.  
Voorts is een demarcatie gemaakt zodat duidelijk wordt welke onderhoudskosten voor rekening van de exploitant 
respectievelijk voor rekening van de eigenaar (gemeente) komen. 
In het najaar wordt het project “De Werft” aan de staande organisatie (Cluster Vastgoed) overgedragen. 
 
Het Klavier  
Hoewel de garantieperiode van het pand is verstreken zijn er nog een aantal installatietechnische gebreken niet 
goed opgelost. Daarom is de garantietermijn in overleg met de aannemer tot nader order verlengt. Omdat een 
groot gedeelte van de gebreken te maken hebben met de klimaat-beheers installatie van het gebouw kan alleen in 
bepaalde delen van het jaar worden gewerkt aan de oplossing van de geconstateerde gebreken.  
In 2020 zal het contract voor het onderhouden (extern) van het Klavier opnieuw worden aanbesteed. 
 
Brandweerkazerne Kaatsheuvel en Loon op Zand  
De kosten voor groot-onderhoud van deze panden zijn vanaf het begrotingsjaar 2019 weer voor rekening van de 
gemeente.  
In de gemeentelijke begroting is als gevolg van de vaststelling van de MJOP 2019-2022 al rekening gehouden met 
dit onderhoud.  
 
WML schaftruimte  
Vanwege veranderingen in de wijze van onderhoud van de sportterreinen is deze ruimte daarvoor niet meer nodig, 
wij gaan onderzoeken op welke wijze de locatie in de toekomst het beste kan worden ingezet. Op dit moment wordt 
de ruimte verhuurd aan een groenbedrijf telkens voor de duur van 1 jaar. 
 
Westkant 
Door uw raad is besloten om het pand tijdelijk te gaan gebruiken als huisvesting voor een openbare basisschool. 
Om die reden is het gebouw niet meer meegenomen in de actualisatie van het MJOP 
 
Gemeentewerf  
Geen actuele ontwikkelingen te melden.  
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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 fido2: 

• 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-gebied3 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 2020 – 2023 hanteren we de volgende uitgangspunten: 

• Omslagrente: 2,5% 
• Rekenrente lang geld: 3,06% 
• 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. 
 

 
 

 

                                                      
2 Financiering decentrale overheden. 
3 Economische en Monetaire Unie. 

Kasgeldlimiet (bedragen x 1.000) Rekening 2018 Begroo t 2019 Begroot 2020
Omvang begroting 56.246             52.900             58.115             
1. Toegestane kasgeldlimiet ( 8,5 % begroting) 4.781              4.497               4.940               
2. Omvang Vlottende korte schuld (rekening courant gemeente) 6.123              4.500               3.500               
3. Vlottende middelen (kortlopende vorderingen) 13.256             6.175               8.274               
4. Totaal kasgeld (2) – (3) -7.133             -1.675              -4.774              
5. Toegestaan kasgeld limiet (1) 4.781              4.497               4.940               
6. Overschot op kasgeldlimiet (4-5) -11.914            -6.172              -9.714              

Rente risiconorm (bedragen x 1.000) Rekening 2018 Beg root 2019 Begroot 2020
1a. Renteherziening op vaste schuld o/g -                  -                  -                  
1b. Renteherziening op vaste schuld u/g -                  -                  -                  
2.   Netto renteherziening op vaste schuld -                  -                  -                  
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) -                  -                  -                  
3b. Nieuw verstrekte vaste leningen (u/g) -                  -                  -                  
4.   Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b -                  -                  -                  
5.   Betaalde aflossingen 3.002              5.479               2.605               
6.   Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 3.002              -                  -                  
7.   Renterisico op vaste schuld (2+6) 3.002              -                  -                  
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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 lening aan de woningbouwvereniging is aflopend van aard en 
stamt 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. 
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. 
 

Bepaling rente risiconorm (bedragen x 1.000) Rekenin g 2018 Begroot 2019 Begroot 2020
8.   Begrotingstotaal afgerond 56.246             52.900             58.115             
9.   Bij het ministerie regeling vastgesteld percentage 20 % 20% 20% 20%
10. Renterisiconorm   11.249             10.580             11.623             

Toets rente risiconorm (bedragen x 1.000) Rekening 2 017 Begroot 2018 Begroot 2019
10. Renterisiconorm 11.660             10.600             10.580             
7.   Renterisico op vaste schuld 2.362              -                  -                  
11. Ruimte(+)/Overschrijding(-)(10-7) 9.298              10.600             10.580             

Mutaties in de leningenportefeuille opgenomen gelde n o/g (bedragen x € 1.000) Bedrag Gemiddelde rente
Stand per 01-01-2020 39.147           3,06%
Nieuwe leningen -                
Reguliere aflossingen 2.605             
Vervroegde aflossingen -                
Renteaanpassing (oud percentage) -                
Renteaanpassing (nieuw percentage) -                
Stand per 31-12-2020 36.542           

Mutaties in de leningenportefeuille uitgezette geld en u/g (bedragen x € 1.000) Bedrag Gemiddelde rente
Stand 01-01-2020 1.107             3,26%
Nieuwe leningen -                
Reguliere aflossingen 73                 
Vervroegde aflossingen -                
Renteaanpassing (oud percentage) -                
Renteaanpassing (nieuw percentage) -                
Stand per 31-12-2020 1.034             
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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 2018 Begroot 2019 1-1-2020
Publieke taak
Leningen aan verenigingen, stichtingen en natuurlijke personen 985                 1.089               920                  
Leningen aan woningbouwverenigingen 83.477             84.266             82.492             
Prudent beheer
Financiële instellingen (rating A en hoger) -                  -                  -                  
Semioverheidsinstellingen -                  -                  -                  
Overige toegestane instellingen 1.817              2.003               1.657               
Niet toegestane instellingen -                  -                  
Totaal 86.279             87.358             85.069             



83 
 

Paragraaf 5. Bedrijfsvoering 
 
Algemeen 
Op het moment van opstellen van deze begroting werken we aan een organisatievisie die past bij de politieke 
bestuursstijl, de juiste werkwijze bij de beleidsontwikkeling en de gewenste dienstverlening. De organisatievisie 
zorgt onder andere voor de verbinding tussen de communicatievisie en ons dienstverleningsconcept. Na het 
vaststellen van de organisatievisie door het college dient het als belangrijkste richtsnoer voor het door ons te 
voeren organisatie- en personeelsbeleid. De op te stellen organisatievisie geeft een duidelijke ontwikkelrichting 
weer. We willen op basis hiervan de organisatie verbeteren en toekomstbestendig maken.  
 
De communicatievisie en het dienstverleningsconcept zijn overeenkomstig de opdracht van de gemeenteraad in 
2019 opgesteld en besproken in het college. De benodigde financiële middelen zijn echter nog niet opgenomen in 
deze begroting. 
 
Het slagen van programma’s en de uitvoering van gemeentelijke taken is mede afhankelijk van de kwaliteit van de 
organisatie. (Publieke) dienstverlening en bedrijfsvoering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het 
optimaliseren van de bedrijfsvoering moet hierin worden geïnvesteerd. In grote lijnen moeten deze investeringen 
leiden tot het behalen van de door ons gestelde doelen: 
 

� Onze dienstverlening en communicatie is excellent 
� Onze organisatie werkt efficiënt en effectief 
� We zijn een goede werkgever 

 
 
In de begroting 2019 werd de noodzaak voor een structurele investering in de organisatie reeds aangegeven. In 
het voorjaar van 2019 is de gemeenteraad nader geïnformeerd over de behoeften van de organisatie om met 
behulp van extra middelen invulling te geven aan deze ambitie. Een globaal ‘doorkijkje’ vanuit het verleden leverde 
begin 2019 een inschatting op van de benodigde middelen met een omvang van 1,5 miljoen euro structureel.  
 
Door het niet invullen van de behoeften bij de begrotingen 2019 en 2020 zijn de mogelijkheden van de organisatie 
nu onvoldoende voor het invullen van de gewenste ondersteuning.  
 

Onder andere de ambitie tot meer ‘verbonden bestuur’ heeft gevolgen voor organisatie. Het op niveau 
brengen van kennis alleen is onvoldoende. Organisatie dient processen van Overheidsparticipatie en 
Burgerparticipatie op een inwonervriendelijke wijze te kunnen begeleiden (tekst Begroting 2019). 

 
In de begroting 2019 werd aangegeven dat er meer capaciteit beschikbaar moest komen om gestructureerd te 
werken aan het verbeteren van de organisatie om de opgelopen achterstanden in de organisatieontwikkeling weg 
te werken.  
 

Dit betekent ruimte creëren. Ruimte in tijd, zodat er de mogelijkheid is om te luisteren en processen te 
begeleiden. Ruimte in procedures om te kunnen inspelen op de behoefte. En ruimte om te ontwikkelen, 
zodat de organisatie over de competenties en instrumenten beschikt om de nieuwe werkwijze waar te 
maken.(tekst begroting 2019) 

 
Voor een succesvolle uitvoering van de ambities is het dus noodzakelijk om middelen beschikbaar te stellen voor 
het opvolgen van de ingeslagen weg naar verbetering van de organisatie en de werkwijzen. De uitgangspunten 
voor deze verbetering zijn: 

1. het belang van de dienstverlening aan de burger en de lokale samenleving vullen we in op basis van 
Luisteren Open Leren ( volgens het opgestelde dienstverleningsconcept);  

2. Als gemeente Loon op Zand maken we een beweging in de richting van ‘meer regie’,  
‘meer samenwerking’ en ‘(overheids)participatie’. Dit betekent dat we meer gebruik maken van de 
kennis en kunde van publieke en private partners, maatschappelijke organisaties en instellingen en 
(groepen) burgers: we benutten ‘de kracht van de kernen’. 

3. Als gemeente laten we ‘meer over aan anderen’. Als het gaat om taken en werkzaamheden waarbij wij 
als gemeente direct zichtbaar zijn dan willen we deze taken in principe zelf blijven uitvoeren. 

4. De beweging naar meer ‘overheidsparticipatie’ vraagt van ons: loslaten, ruimte geven en inspelen op 
initiatieven vanuit de samenleving. Het vraagt om bekend te zijn met de gemeente en de netwerken 
binnen de gemeente. 

5. We willen nog meer en beter de vragen van onze ‘klanten ’ centraal stellen. Aansluiten bij de 
belevingswereld van onze klanten en hun vragen. Verbinding, samenhang en kijken naar wat kan zijn 
hierbij sleutelbegrippen. 
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6. Als gemeentelijke organisatie zetten we in op het ‘slimmer organiseren van onze werkprocessen’. 
Daarbij benutten we onder andere de mogelijkheden van digitalisering en werken we het eerder 
gesignaleerde achterstallig onderhoud in systemen weg. 

7. We investeren in onze medewerkers om de snelle (maatschappelijke en technische) ontwikkelingen te 
kunnen volgen en de noodzakelijke kwaliteit op niveau te houden. 
 

Samenvattend: 
Het is noodzakelijk om middelen beschikbaar te stellen om de gemeentelijke organisatie van Loon op Zand in staat 
te stellen zich te ontwikkelen tot een meer kwalitatief hoogwaardige en flexibele organisatie. De strategische rol 
van het bestuur wordt daarmee versterkt en de ‘kracht van de kernen’ (beter) benut. Initiatieven uit de samenleving 
worden gefaciliteerd en ondersteund. We versterken het opdrachtgeverschap, waarbij we een deel van de 
uitvoering overlaten aan anderen. We zorgen er wel voor dat we daarbij het contact met de burger niet verliezen. 
We blijven zoeken naar zinvolle samenwerking (publiek, privaat) om de kwaliteit van onze dienstverlening te 
verbeteren en de bedrijfsvoering te optimaliseren. 
 
Gezien de financiële situatie is er binnen de begrotingshorizon van 2019 tot 2023 weinig ruimte voor nieuw beleid, 
maar de versterking van de organisatie is een van onze prioriteiten. 
 
Hierna gaan we in op een aantal specifieke speerpunten voor 2020 op het gebied van bedrijfsvoering.  
 
Personeel & Organisatie 
 
Opgavegericht (samen)werken 
Met de vertaling van het coalitieprogramma in 60 ambities, de 13 kernopgaven, binnen de 3 domeinen maakten we 
in 2018 een begin met opgavegericht werken. Het opgavegericht werken willen we in 2020 verder uitbouwen en 
(mogelijk) gaan gebruiken als inrichtingsprincipe van de organisatie. 
 
Organisatie- en personeelsbeleid 
In 2020 willen we een nieuw organisatie- en personeelsbeleid vaststellen. We stellen de effecten van het 
organisatie- en personeelsbeleid voor de individuele medewerkers vast. Wat betekent het voor hen? Wat is de rol 
die zij verwacht worden op te pakken? In 2020 brengen we de aanvullende middelen die hiervoor nodig zijn in 
beeld. 
 
Implementeren vernieuwd instrumentarium 
We vernieuwen de personeelsinstrumenten. Dit als vervolg op het nieuwe organisatie- en personeelsbeleid. Bij 
instrumenten denken we onder andere aan de HR gesprekscyclus, opleidingsbeleid, beleid werving en selectie, 
beloning en functiewaardering.  
 
Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren 
Vanaf 1 januari 2020 vallen ambtenaren ook onder het Burgerlijk Wetboek. De voorbereidingen zijn in 2019 
afgerond. In 2020 gaan we ervaring op doen met de arbeidsrechtelijke bepalingen van het burgerlijk arbeidsrecht 
en deze verder inregelen. 
 
Hierna geven wij enkele kengetallen van de organisatie: 
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Stijgingen worden vooral veroorzaakt door de decentralisaties Sociaal Domein. 
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Informatisering en automatisering (I&A) 
Als lokale overheid zijn we (mede) verantwoordelijk voor het stelsel van basisregistraties. Een basisregistratie is 
een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht 
worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Dit kan gaan om uitrukkende hulpdiensten, het 
efficiënt vaststellen van het recht op uitkering of het toetsen van vergunningaanvragen. Na de Basisregistratie 
personen (BRP), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basisregistratie WOZ is de Basisregistratie 
Grootschalige Topografie (BGT) de jongste toevoeging. Na het omvormen van de grootschalige basiskaart 
Nederland (GBKN) tot BGT in de afgelopen periode, is nu de (verplichte) fase aangebroken waarin de kwaliteit 
wordt verbeterd. Daarnaast moeten de mutaties die betrekking hebben op de inrichting van de buitenruimte 
ingemeten en verwerkt worden, de bijhouding. 

Met de komst van Algemene verordening gegevensbescherming op 25 mei 2018 dienen we als overheid niet 
alleen onze werkprocessen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, maar kennen we ook de verplichting om een 
functionaris gegevensbescherming aan te stellen (FG). Deze FG is verantwoordelijk voor implementatie, 
aanloopperiode 2018-2019 en borging van de AVG. Per 1 januari 2020 worden gemeenten verplicht hun 
informatiebeveiliging conform de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (“BIO”) in te richten. Dit betekent dat de 
gemeente meer aandacht gaat besteden aan risicomanagement. De CISO heeft hier een adviserende en 
faciliterende rol in. 

 

 

Onderdeel Werkelijk 2018  Begroot 2019  Begroot 2020  
Kosten ICT (samenwerking Equalit, licenties 
software, kapitaal lasten diverse applicaties). 

1,80 miljoen 2,00 miljoen 1,96 miljoen 

 
 
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 2018  Begroot 2019  Begroot 2020  
Facilitaire zaken (kantinepersoneel, repro, 
huishoudelijke zaken, postverzorging, 
inventaris, tijdschriften en abonnementen, 
algemene benodigdheden, contributies, e.d.) 

€ 313.000  € 302.000  € 297.000  
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Huisvesting  

Vanaf oktober 2015 is de gemeentelijke organisatie voor het grootste deel gevestigd in Het Klavier. Vanaf mei 
2018 is de brandweerkazerne in gebruik voor het eigen personeel. Dit heeft alleen betrekking op de eerste 
verdieping. De medewerkers van de buitendienst blijven actief op en vanuit de gemeentewerf. 
 

Onderdeel Werkelijk 2018  Begroot 2019  Begroot 2020  
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 

 

 
 
 
 
 

€ 707.000 
€ 280.000 

 
 
 
 
 

€ 739.000 
€ 376.000 

 
 
 
 
 

€ 717.000 
€ 364.000  

 
De kosten van Gemeentewerf zijn toegenomen van 2018 t.a.v. 2019 omdat er een fte is toegerekend vanuit 
overhead. Dit is puur een administratieve boeking. Feitelijk zijn de kosten gelijk gebleven. 
 
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 maart 2018 heeft de gemeenteraad van Loon op Zand een nieuwe nota verbonden partijen vastgesteld. Doel 
van deze nota was met name om meer grip te krijgen op gemeenschappelijke regelingen. Kern van deze nota is 
dat we voortaan op basis van de drie B’s (Bestuur, Beleid en Bedrijfsvoering) sturen op gemeenschappelijke 
regelingen. Per gemeenschappelijke regeling worden in onderstaand overzicht de drie B’s geschreven. Hiermee 
worden de kaders gesteld op basis waarvan voorstellen van de regelingen in het komend jaar beoordeeld worden.  
 
Achtergrondinformatie over de werkwijze aan de hand van de drie B’s staat de lezen in de nota verbonden partijen 
2018. 
 
De nota verbonden partijen 2018 richt zich enkel op gemeenschappelijke regelingen. Voor de overige verbonden 
partijen (verenigingen, stichtingen, coöperaties en vennootschappen) blijven we de in het BBV voorgeschreven 
kerngegevens hanteren.  
 
 
Gemeenschappelijke regelingen 
 
Regio Hart van Brabant 

Bestuur   
Doel samenwerking •  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. 

• een bestuurlijke structuur in te stellen met het oog op een 
kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van de 
bovenlokale jeugdhulptaken. 

Bevoegdheden • Het organiseren en coördineren van een overlegplatform 
• Zorg te dragen voor een kwalitatief goede en efficiënte 

uitvoering van de bovenlokale jeugdhulptaken, zoals 
vastgelegd in het regionale beleidskader Jeugd, met 
inachtneming van de bepalingen van de Jeugdwet.  

• Het een maal per vier jaar vaststellen van een strategische 
agenda en het jaarlijks opstellen van een werkplan hierbij.  

Rechtsvorm Openbaar lichaam op grond van de wet gemeenschappelijke 
regelingen 

Deelnemende partijen Loon op Zand, Heusden, Waalwijk, Dongen, Tilburg, Hilvarenbeek, 
Goirle, Oisterwijk, Gilze en Rijen. 

Bestuursorganen Algemeen bestuur, dagelijks bestuur, voorzitter, bestuurscommissie 
jeugd, portefeuillehouders overleggen op diverse beleidsterreinen, 
klankbordgroep gemeentesecretarissen.  

Vertegenwoordiging Loon op Zand Burgemeester Hanne van Aart is lid van het algemeen bestuur. De 
secretaris is lid van de kring gemeentesecretarissen. Wethouder 
Brekelmans is lid van de bestuurscommissie Jeugd, Collegeleden 
zijn lid van de portefeuillehouder overleggen die tot hun portefeuille 
behoren. 
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Rol gemeenteraad De gemeenteraad kan een zienswijze indienen op de begroting en 
de jaarrekening. Daarnaast kan de raad bij het vaststellen van de 
Strategische Meerjarenagenda een zienswijze geven.  
Gemeenteraadsleden kunnen zich twee keer per jaar tijdens de 
Hart van Brabant radendag informeren over de regionale 
samenwerking.  
Als drie gemeenteraden van deelnemende gemeenten daartoe 
verzoeken, wordt een verenigde vergadering van alle 
gemeenteraden bijeengeroepen. De verenigde vergadering doet 
uitspraken over kwesties die zij van regionaal belang acht. Ieder 
raadslid heeft in deze vergadering één stem.  

Beleid   
Beleidsterrein Algemeen bestuurlijk (jeugd, arbeidsparticipatie, onderwijs en 

maatschappelijke ondersteuning, economische zaken en toerisme, 
milieu en afval, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en 
vervoer) 

Afspraken over doelen en prestaties  De doelen van de regio Hart van Brabant beschreven in de 
strategische meerjarenagenda 2020-2024. 
 
De ambities voor het beleidsterrein jeugd zijn vastgelegd in het 
regionaal koersdocument jeugd uit 2017.  

Relatie met gemeentelijke doelstellingen  Loon op Zand profileert zich als leisuregemeente en wil dit profiel 
graag versterken. De strategische meerjarenagenda 2016-2020 van 
Hart van Brabant sluit hier op aan met de ambitie de family/short 
break-bestemming van West-Europa te worden.  

Bedrijfsvoer ing   
Eigen vermogen op 1-1-2019 €56.436 
Eigen vermogen op 31-12-2019 Nog niet bekend  
Ontwikkeling eigen vermogen  
Als eigen vermogen dient gezien te worden de 
algemene reserve HVB (zie jrk) 

1-1-2016: € 258.726 
1-1-2017: €   58.766 
1-1-2018: -19.628 
1-1-2019: 51.516 

Vreemd vermogen op 1-1-2019 € 17,515 mln. 
Vreemd vermogen op 31-12-2019 Nog niet bekend 
Ontwikkeling vreemd vermogen  1-1-2016: € 17,133 mln. 

1-1-2017: € 31,565 mln.  
1-1-2018: 15.944 mln.  

Afspraken over reserves De algemene reserve mag hooguit 10% bedragen van de begroting 
volgend op het jaar waarop de rekening betrekking heeft. Dit staat 
in artikel 25 lid 7 van de GR.  

Resultaat 2018 Nihil  
Afspraken over resultaat  Een batig saldo, niet meegerekend de rekening voor bovenlokale 

jeugdhulptaken, wordt uitgekeerd aan de gemeenten. Een nadelig 
saldo wordt ten laste gebracht van de gemeenten. In afwijking 
hiervan kan een batig saldo worden aangewend voor de uitvoering 
van de strategische meerjarenagenda en kan een nadelig saldo ten 
laste worden gebracht van de algemene reserve.  
Een batig saldo voor de jeugdhulptaken wordt toegevoegd aan de 
regionale bestemmingsreserve jeugdhulp.  
Een nadelig saldo voor de jeugdhulptaken wordt gedekt uit de 
regionale bestemmingsreserve jeugdhulp. Als deze reserve 
onvoldoende is, worden de kosten doorbelast aan gemeenten op 
basis van de werkelijke kosten per gemeente.  
Dit staat in artikel 25 van de GR 

Bijdrage Loon op Zand  €4,361 mln.  
Risico’s In de regio vindt een transitie plaats in de wijze van financiële 

afrekening de zorgaanbieders in de jeugdzorg. Voor de toekomst is 
nog onduidelijk welke gevolgen dit heeft voor Loon op Zand. Over 
het (nog niet afgerekende) jaar 2017 betekent dit waarschijnlijk dat 
een extra bijdrage verschuldigd is.  

Vestigingsplaats  Tilburg 
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Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brab ant (GGD) 
Bestuur   
Doel samenwerking Het leveren van een bijdrage aan de publieke gezondheidszorg.  
Bevoegdheden De uitvoering van de gemeentelijke taken die de Wet publieke 

gezondheid noemt en van de toezichtstaken die de Wet 
kinderopvang en kwaliteitseisen kinderopvang noemt.  
De taken van de GGD zijn verdeeld in een basispakket dat (met 
lokale accenten) voor alle deelnemers geldt en facultatieve 
plustaken. Het basispakket wordt jaarlijks door het algemeen 
bestuur vastgesteld.  

Rechtsvorm Openbaar lichaam op grond van de wet gemeenschappelijke 
regelingen 

Deelnemende partijen Loon op Zand, Heusden, Waalwijk, Dongen, Tilburg, Hilvarenbeek, 
Goirle, Oisterwijk, Gilze en Rijen, Grave, Haaren, Landerd, 
Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint-
Michielsgestel, Uden, Vught, ’s-Hertogenbosch, Bernheze, Boekel, 
Boxmeer, Cuijk. 

Bestuursorganen De GGD heeft een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een 
voorzitter. Daarnaast kan het algemeen bestuur commissies van 
advies instellen.  

Vertegenwoordiging Loon op Zand Wethouder Jan Brekelmans is lid van het algemeen bestuur (AB).  
Rol gemeenteraad De gemeenteraad kan inlichtingen vragen aan het algemeen 

bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. De raad kan 
daarnaast verantwoording vragen aan het door de gemeente 
aangewezen AB-lid voor het door hem in het AB gevoerde beleid.  
 
De raad kan een zienswijze geven over de begroting en wijzigingen 
van de begroting die leiden tot een verhoging van de gemeentelijke 
bijdrage.  

Beleid   
Beleidsterrein Volksgezondheid 
Afspraken over doelen en prestaties  1. Regionale nota publieke gezondheid. De huidige nota loopt op 

31 december a.s. af. Momenteel is er een nieuwe nota 
volksgezondheid voor de periode 2020 – 2023 in voorbereiding. 
Deze ligt eind 2019 of in het eerste kwartaal van 2020 ter 
besluitvorming voor. Op hoofdlijnen richt het gezondheidsbeleid 
zich de komende jaren op de thema’s: 

a. Gezonde Start (d.w.z. de zwangerschap en de eerste 
1000 dagen vanaf de geboorte); 

b. Gezonde Leefstijl; 
c. Gezonde Geest; 
d. Gezonde Omgeving.  

Doel van het regionale volksgezondheidsbeleid is om 
gezamenlijk meer gezondheidswinst te behalen, de slagkracht 
te vergroten en een sterkere verbinding te leggen met andere 
beleidsterreinen. De ambities worden nagestreefd door in te 
zetten op ‘samenwerken’, ‘gezonde scholen’, ‘het versterken 
van opvoedvaardigheden’ en een ‘gezonde omgeving’. 

 
2. Lokaal inzetdocument GGD (jaarlijks): Dit document omvat een 

omschrijving van de lokale inzet van de GGD als het gaat om 
de diensten Jeugdgezondheidszorg, Gezondheidsbevordering, 
Preventie en Leefstijl. Deze inzet wordt deels gefinancierd uit 
het basispakket van de GGD (inwonersbijdrage) en deels uit 
plusgelden. Dit inzetdocument is feitelijk de lokale uitwerking 
c.q. het uitvoeringsprogramma van datgene wat als beleid in de 
regionale nota is opgenomen en wordt jaarlijks geactualiseerd. 

 
3. Beleidsvisie 2019-2023: dit is de langetermijnvisie van de GGD 

voor de komende jaren met daarin beschreven de visie en 
ambitie. 
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Relatie met gemeentelijke doelstellingen  In het kader van de Wet publieke gezondheid geeft de GGD Hart 
voor Brabant onder andere uitvoering aan de 
jeugdgezondheidszorg (jgz) en diverse preventieprogramma's. 
Zowel de jgz als de preventieprogramma's hebben als doel het 
bevorderen, beschermen en bewaken van de gezondheid van 
zowel kinderen als volwassenen. Een goede gezondheid draagt bij 
aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. De GGD 
levert hiermee een bijdrage aan de gemeentelijke doelen in het 
sociale domein zoals het versterken van de zelfredzaamheid, eigen 
kracht, gezondheid e.d.  
 

Bedrijfsvoering   
Eigen vermogen op 1-1-2020 € 7,349 mln. 
Eigen vermogen op 31-12-2019 € 8,799 mln. 
Ontwikkeling eigen vermogen  1-1-2016: € 12,236 mln. 

1-1-2017: € 11,087 mln.  
1-1-2018: € 10,756 mln. 
1-1-2019: €   9,276 mln. 

Vreemd vermogen op 1-1-2019 € 7,383 mln. 
Vreemd vermogen op 31-12-2019 € 7,283 mln. 
Ontwikkeling vreemd vermogen  1-1-2016: € 10,467 mln. 

1-1-2017: € 10,334 mln. 
1-1-2018: € 8,902 mln. 
1-1-2019: € 7,636 mln. 

Afspraken over reserves Het AB heeft een nota reserves en voorzieningen vastgesteld. 
Hierin staat dat het de algemene reserve een ondergrens heeft van 
1,17% van de volume van het basispakket + 5.25% van het volume 
van de plustaken. De ondergrens is 5% van de basistaken + 20% 
van het volume van de plustaken. Op basis zijn de boven- en 
ondergrens vastgesteld op respectievelijk €4,8 en €1.7 miljoen. 

Resultaat 2020 € 0 
Afspraken over resultaat  In de nota reserves en voorzieningen staat dat reserves gevormd 

worden uit positieve resultaten.  
Bijdrage Loon op Zand  € 775.985,00 voor 2020 
Risico’s Geen bijzondere risico’s te melden 
Vestigingsplaats  Tilburg  

 
 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden-  en West-Brabant (OMWB) 

Bestuur   
Doel samenwerking 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. 

Bevoegdheden Er zijn geen bevoegdheden overgedragen. Op het gebied van 
ondersteunende processen mag het algemeen bestuur 
samenwerkingen met derden sluiten.  

Rechtsvorm Openbaar lichaam op grond van de wet gemeenschappelijke 
regelingen 

Deelnemende partijen Loon op Zand, Waalwijk, Heusden, Dongen, Tilburg, Hilvarenbeek, 
Goirle, Oisterwijk, Gilze en Rijen, Altena, Geertruidenberg, 
Oosterhout, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, 
Moerdijk, Etten-Leur, Zundert, Rucphen, Halderberge, Roosendaal, 
Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht, provincie Noord-
Brabant. 

Bestuursorganen De OMWB kent een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en 
een voorzitter. Daarnaast is er de mogelijkheid commissies in te 
stellen.  

Vertegenwoordiging Loon op Zand Burgemeester Hanne van Aart is lid van het algemeen bestuur. 
Besluiten worden bij meerderheid genomen. Bij besluiten over 
begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekening, dient deze 



92 
 

meerderheid meer dan de helft van de omzet te 
vertegenwoordigen. 

Rol gemeenteraad De gemeenteraad kan een zienswijze indienen op de begroting en 
de besteding van een eventueel jaarrekeningsaldo. 

Beleid   
Beleidsterrein Milieu, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. 
Afspraken over doelen en prestaties  De OMWB voert landelijke basistaken uit aan de hand van de 

landelijke VTH-criteria. Over de uitvoering hiervan worden jaarlijks 
schriftelijke afspraken gemaakt.  

Relatie met gemeentelijke doelstellingen  Naast de wettelijke basistaken heeft Loon op Zand geen 
verzoektaken structureel bij de OMWB weggelegd. Op incidentele 
basis wordt de OMWB ingehuurd.  

Bedrijfsvoering   
Eigen vermogen op 1-1-2020 € 1,838 mln. 
Eigen vermogen op 31-12-2020 €  1,838 mln.  
Ontwikkeling eigen vermogen  1-1-2016: -/- € 2,886 mln. 

1-1-2017: -/- € 4,887 mln. 
1-1-2018: € 6,761 mln. 
1-1-2019: € 3,529 mln 

Vreemd vermogen op 1-1-2020 € 4,058 mln. 
Vreemd vermogen op 31-12-2020 € 4,057 mln. 
Ontwikkeling vreemd vermogen  1-1-2016: € 14,494 mln. 

1-1-2017: € 4,435 mln. 
1-1-2018: € 5,695 mln. 
1-1-2019: € 4,679 mln. 

Afspraken over reserves Geen specifieke afspraken over reserves 
Resultaat 2019 € 0 
Afspraken over resultaat  Negatieve resultaten worden afgeboekt van reserves (indien 

aanwezig) of naar rato van omzet ten laste gebracht van de 
deelnemers.  
Positieve resultaten worden bestemd voor een risicoreserve of naar 
rato van omzet uitgekeerd aan de deelnemers.  

Bijdrage Loon op Zand  Vastgesteld in begroting 2019: € 228.345  
Aanvullend budget voor Basistakenpakket (besluitvorming in 
raadsvergadering 8 maart 2018): € 55.128  

Risico’s Er wordt gewerkt aan een andere financieringssystematiek, de 
zogenaamde MWB-norm. Dit heeft in de toekomst gevolgen voor 
de bijdrage van Loon op Zand. 

Vestigingsplaats  Tilburg  
 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden - en West-Brabant 

Bestuur   
Doel samenwerking 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. 

Bevoegdheden het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crisis; 
het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, 
rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen 
gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald; 
het adviseren van het college van burgemeester en wethouders 
over de brandweerzorg; 
het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren 
van de rampenbestrijdingen de crisisbeheersing; 
het instellen en in stand houden van een brandweer; 
het instellen en in stand houden van een GHOR; 
het voorzien in de meldkamerfunctie; 
het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel; 
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het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening 
binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten 
en de andere diensten en organisaties; 
het vaststellen van het regionaal risicoprofiel; 
het tenminste één maal in de vier jaar vaststellen van een 
beleidsplan; 
het tenminste één maal in de vier jaar vaststellen van een 
brandrisicoprofiel en het behorende dekkings- en spreidingsplan 
het vaststellen van rampbestrijdingsplannen voor zover dit bij 
Algemene maatregel van Bestuur voorgeschreven is; 
het zorg dragen voor de voorbereiding op de bestrijding van een 
epidemie van een infectieziekte behorend tot groep A, als bedoeld 
in artikel 1 onder e Wet publieke gezondheid alsmede op de 
bestrijding van een nieuw subtype humaan influenzavirus, waarbij 
ernstig gevaar voor de volksgezondheid bestaat. 

Rechtsvorm Openbaar lichaam op grond van de wet gemeenschappelijke 
regelingen 

Deelnemende partijen Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, 
Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, 
Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, 
Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, 
Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht, Zundert. 

Bestuursorganen De veiligheidsregio kent een algemeen bestuur, een dagelijks 
bestuur en een voorzitter. Het algemeen bestuur kan commissies 
van advies en bestuurscommissies instellen.  

Vertegenwoordiging Loon op Zand Burgemeester Hanne van Aart is lid van het algemeen bestuur.   
Rol gemeenteraad De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om bij vaststelling van het 

regionaal beleidsplan (incl. regionaal risicoprofiel) en de begroting 
en besteding van een eventueel rekeningsaldo een zienswijze in te 
dienen. 

Beleid   
Beleidsterrein Veiligheid  
Afspraken over doelen en prestaties  In het meerjarenbeleidsplan staan doelstellingen die op basis van 

de rapporten (staat van de rampenbestrijding 2016, regiobeeld 20) 
van het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn geformuleerd. Het 
betreft: 
1. Risicobeheersing ontwikkelen en uitvoeren op basis van een 
gedeelde verantwoordelijkheid met maatschappelijke en private 
partijen.  
2. Behalve op het uitvoeren van wet- en regelgeving het accent 
vooral leggen op het stimuleren van de veiligheidscultuur. De 
Veiligheidsregio doet dat door uitwerking te geven aan de inzet van 
samen zelfredzaamheid, goed nabuurschap (bedrijfsleven – 
omgeving) en social media bij het (beter) informeren van de 
bevolking.  
3. Uitwerking geven aan de gezamenlijke doelstellingen van het 
Ministerie van Veiligheid & Justitie en het Veiligheidsberaad. Op 
basis van mate van impact en mate van waarschijnlijkheid is de 
VRMWB uiteindelijk gekomen tot een prioritering van drie risico’s: 
uitbraak infectieziekten, verstoring vitale infrastructuren en extreem 
weer.  
4. Uitwerking geven aan de doelstellingen van het 
Veiligheidsberaad en de veiligheidsregio’s: kwaliteit en 
vergelijkbaarheid, versterking bevolkingszorg en versterking civiel 
militaire samenwerking  
 
De gemeente Loon op Zand heeft de aanwezigheid van een groot 
attractiepark aangedragen als potentieel risico en extra aandacht 
gevraagd in het te vormen flexibel regionaal risicoprofiel (ook 
i.h.k.v. omgevingswet) 

Relatie met gemeentelijke doelstellingen  De gemeente Loon op Zand is op basis van de wet 
veiligheidsregio’s belast met de organisatie van de crisisbeheersing 
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in de gemeente. Om dit vorm te kunnen heeft het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand een 
gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt 
ingesteld met de aanduiding: Veiligheidsregio MWB, getroffen. 
Naast de doelstellingen in het meerjarenbeleidsplan 2019 – 2023, 
de concretisering in het regionaal risicoprofiel en het regionaal 
beleidsplan worden nadere afspraken gemaakt in het 
inrichtingsplan van het district Hart van Brabant. 
 
De gemeente Loon op Zand committeert zich aan de afspraken die 
staan in het inrichtingsplan HvB en heeft geen aanvullende 
doelstellingen.  

Bedrijfsvoering   
Eigen vermogen op 1-1-2020 € 15,653 mln. 
Eigen vermogen op 31-12-2020 € 12,944 mln. 
Ontwikkeling eigen vermogen  1-1-2017: € 22,623 mln.  

1-1-2018: € 23,717 mln.  
1-1-2019: € 18,582 mln. 
1-1-2020: € 15,653 mln.  

Vreemd vermogen op 1-1-2019 € 38,926 mln. 
Vreemd vermogen op 31-12-2019 € 41,118 mln. 
Ontwikkeling vreemd vermogen  1-1-2016: € 38,510 mln.  

1-1-2017: € 46,257 mln. 
1-1-2018: €30,971 mln.  

Afspraken over reserves Afspraken staan vernoemd in het vastgestelde beleid ‘reserves en 
voorzieningen’. 

Resultaat 2019 Nihil 
Afspraken over resultaat  Geen specifieke afspraken.  
Bijdrage Loon op Zand  € 1,198 mln. 
Risico’s Geen specifieke risico’s 
Vestigingsplaats  Tilburg 

 
Baanbrekers  

Bestuur   
Doel samenwerking • 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.  

• Daarnaast verstrekt Baanbrekers onder andere de 
uitkeringen en bijzondere bijstand. 

• Belangrijke waarden voor de uitvoeringsorganisatie zijn 
zelfredzaamheid, duurzame samenwerking en sociale 
innovatie. 

Bevoegdheden Aan Baanbrekers zijn de bevoegdheden tot regeling en bestuur 
overgedragen voor de uitvoering van:  

• De Participatiewet (hierin zijn 1 januari 2015 de Wet werk 
en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) 
en een deel van de Wajong opgegaan) 

• Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ) 
• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) 
• Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk 

arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) 
• Wet sociale werkvoorzieningen en de daarop gebaseerde 

(uitvoerings)regelingen voor zover die uitvoering aan de 
gemeenten is opgedragen.  

• Het oprichten, exploiteren en in stand houden van 
activiteiten voor industriële werkzaamheden, facilitaire 
dienstverlening, detacheringen en trajectbegeleiding, welke 
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gericht zijn op het behouden dan wel bevorderen van de 
arbeidsbekwaamheid van de werknemer mede met het oog 
op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale 
omstandigheden.  

 
Daarnaast kunnen bepaalde taken verricht worden voor één of 
meerdere gemeenten, indien daarom verzocht wordt en het 
algemeen bestuur dit verzoek inwilligt. Deze taken worden op basis 
van een overeenkomst uitgevoerd. 

Rechtsvorm Openbaar lichaam op grond van de wet gemeenschappelijke 
regelingen 

Deelnemende partijen Gemeenten Heusden, Waalwijk en Loon op Zand.   
Bestuursorganen Baanbrekers kent een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en 

een voorzitter. Het algemeen bestuur kan commissies van advies 
en bestuurscommissies instellen. Op dit moment zijn er geen 
bestuurs- of adviescommissies ingesteld. 

Vertegenwoordiging Loon op Zand Wethouder Jan Brekelmans zitting in het dagelijks bestuur en 
algemeen bestuur.  
De raadsleden Wim Veldkamp en Peter Flohr zijn lid van het 
algemeen bestuur. 

Rol gemeenteraad De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om bij vaststelling van de 
begroting en besteding van een eventueel rekeningsaldo een 
zienswijze in te dienen. 
De gemeenteraad wijst uit zijn midden twee leden van het 
algemeen bestuur en hun plaatsvervangers aan.  

Beleid   
Beleidsterrein Werk en Inkomen 
Afspraken over doelen en prestaties  In de gemeenschappelijke regeling staat dat de deelnemende 

partijen verantwoordelijk zijn voor het integraal en strategisch beleid 
op de terreinen participatie, activering en re-integratie. Ze vertalen 
deze visie in een opdracht aan Baanbrekers. Baanbrekers stelt op 
basis hiervan een meerjarenplan vast.  
 
In 2017 is een herpositioneringsonderzoek uitgevoerd dat moet 
leiden tot helderdere afspraken over de prestaties die Baanbrekers 
levert. Op 9 juli 2018 is in het algemeen bestuur besproken dat het 
proces met betrekking tot de (mogelijke) koerswijziging van 
Baanbrekers verder wordt opgepakt, waarbij ervoor gezorgd wordt 
dat alle gemeenteraden over de zelfde informatie beschikken. 

Relatie met gemeentelijke doelstellingen  Nadat afspraken zijn gemaakt over de doelen van Baanbrekers, 
wordt op deze plaats beschreven welke bijdrage Baanbrekers levert 
aan de realisatie van gemeentelijke doelstellingen. 
Hoogstwaarschijnlijk moet de gemeenschappelijke regeling hierop 
worden aangepast. 

Bedrijfsvoering   
Eigen vermogen op 1-1-2020 € 5,659 mln. 
Eigen vermogen op 31-12-2020 € 4,168 mln. 
Ontwikkeling eigen vermogen  1-1-2016: -/- € 1,739  mln.  

1-1-2017: -/- € 1,140 mln.  
1-1-2018: € 5,234 mln. 
1-1-2019: € 7,381 mln.  

Vreemd vermogen op 1-1-2020 € 6,272 mln. 
Vreemd vermogen op 31-12-2020 € 7,767 mln. 
Ontwikkeling vreemd vermogen  1-1-2016: € 21,554 mln.  

1-1-2017: € 17,430 mln.  
1-1-2018: € 9,018  mln.  
1-1-2019 :€ 5,667 mln. 

Afspraken over reserves In de nota reserves en voorzieningen staat dat reserves gevormd 
worden uit positieve resultaten. 

Resultaat 2019 €0 
Afspraken over resultaat  In de nota reserves en voorzieningen staat dat reserves gevormd 

worden uit positieve resultaten.  
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Bijdrage Loon op Zand  € 1,483 mln. 
Risico’s Als de economie verslechterd, wordt de doelgroep van Baanbrekers 

groter, waardoor de kosten toenemen.  
Vestigingsplaats  Waalwijk  

 
Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West- Noord (RAV) 

Bestuur   
Doel samenwerking Het (doen) verlenen van ambulancezorg. 
Bevoegdheden Alle bevoegdheden die nodig zijn om zijn taken (het verlenen van 

ambulancezorg en het in stand houden van een meldkamer 
ambulancezorg uit te voeren.  

Rechtsvorm Openbaar lichaam op grond van de wet gemeenschappelijke 
regelingen 

Deelnemende partijen Loon op Zand, Altena, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op 
Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cuijk, Dongen, 
Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, 
Grave, Haaren, Halderberge, ’s-Hertogenbosch, Heusden, 
Hilvarenbeek, Landerd, Mill en Sint Hubert, Moerdijk, Oisterwijk, 
Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Anthonis, 
Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Steenbergen, Tilburg, Uden, 
Veghel, Vugt, Waalwijk, Woensdrecht, Zundert. 

Bestuursorganen Baanbrekers kent een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en 
een voorzitter.  Het algemeen bestuur kan commissies van advies 
en bestuurscommissies instellen. Op dit moment zijn er geen 
bestuurs- of adviescommissies ingesteld. 

Vertegenwoordiging Loon op Zand Burgemeester Hanne van Aart is lid van het algemeen bestuur. 
Rol gemeenteraad De gemeenteraad kan een zienswijze indienen op de begroting en 

de besteding van een eventueel jaarrekeningsaldo. 
Beleid   
Beleidsterrein Veiligheid, volksgezondheid 
Afspraken over doelen en prestaties  Omdat de ambulancezorg op grond van de Tijdelijke wet 

ambulancezorg door de zorgverzekeraars wordt bepaald, maken zij 
afspraken met de RAV over het niveau van dienstverlening en de 
bijbehorende kosten. 

Relatie met gemeentelijke doelstellingen  Gelet op de financiering van de ambulancezorg door de 
zorgverzekeraars, is de bijdrage van de RAV aan gemeentelijke 
doelstellingen beperkt. Momenteel wordt onderzocht hoe de RAV in 
de toekomst bestuurlijk vorm gegeven kan worden op een manier 
die hierbij past.  

Bedrijfsvoering   
Eigen vermogen op 1-1-2020 € 14,010 mln. 
Eigen vermogen op 31-12-2020 € 13,971 mln. 
Ontwikkeling eigen vermogen  1-1-2016: € 9,857 mln. 

1-1-2017: € 9,719 mln.  
1-1-2018  € 13,036 mln. 
1-1-2019 € 13,036 mln. 

Vreemd vermogen op 1-1-2020 € 30,687 mln. 
Vreemd vermogen op 31-12-2020 € 29,087 mln. 
Ontwikkeling vreemd vermogen  1-1-2016 € 26,286 mln. 

1-1-2017: € 27,742 mln.  
1-1-2018: € 27,307 mln. 
1-1-2019: € 21,593 mln. 

Afspraken over reserves De nota Reserves en Voorzieningen is vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur van de GR RAV Brabant Midden-West-Noord. 
Uitgangspunt is dat, indien er in totaliteit een negatieve reserve 
ontstaat, dit binnen een termijn van drie jaar wordt teruggebracht tot 
een positief saldo. 

Resultaat 2019 € 0 
Afspraken over resultaat  In de nota reserves en voorzieningen staat dat reserves gevormd 

worden uit positieve resultaten.  
Bijdrage Loon op Zand  € 0,- De kosten voor ambulancezorg worden gefinancierd door de 

zorgverzekeraars 
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Risico’s Geen specifieke risico’s te melden  
Vestigingsplaats  Tilburg  

 

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-‘20 
Belang gemeente 31-12-‘20 
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 2020 
Aandeel gemeente 2020 

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 
€ 4,220 mld.(per 31-12-2018 volgens jaarverslag 
€ 4,257 mld.(per 31-12-2018 volgens jaarverslag) 
€ 135.539 mld. (per 31-12-2018 volgens jaarverslag) 
€ 133,252 mld. (per 31-12-2018 volgens jaarverslag) 
€ 318 mln. 
n.v.t 
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-‘19 
Belang gemeente 31-12-‘19 
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 2019 

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 
€ 609,107 mln. (bron: jaarverslag 2018) 
€ 635,876 mln. (bron: jaarverslag 2018) 
€ 438,726 mln. (bron: jaarverslag 2018) 
€ 456,756 mln. (bron: jaarverslag 2018) 
€ 26,768 mln. (bron: jaarverslag 2018) 
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-‘19 
Belang gemeente 31-12-‘19 
Omvang EV GR 1-1-‘19 
Omvang EV GR 31-12-‘19 
Omvang VV GR 1-1-‘19 
Omvang VV GR 31-12-‘19 
Omvang resultaat 2019 
Aandeel gemeente 2019 

Er is geen jaarlijkse bijdrage verschuldigd en er wordt geen dividend uitgekeerd 
€ 131.001 
€ 131.001 
-€ 90.961 
-€ 90.961 
€ 1.267.567 
€ 90.961 
€ 0 
100% 
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 in 
de jaarrekening 2018 en het MPG 2018 zijn op 27 juni jl. door de gemeenteraad vastgesteld. Om deze reden is de 
voorliggende paragraaf grondbeleid slechts op een aantal kleine aspecten geactualiseerd. De cijfers in de tabellen 
zijn gelijk aan de cijfers gepresenteerd in het vastgestelde MPG 2018.  
 
Grondbeleid 
Het beleid van de gemeente Loon op Zand op het gebied van grondzaken is vastgelegd in de Nota Grondbeleid 
2017. Met het grondbeleid wordt nagestreefd de ruimtelijke opgave met betrekking tot de verschillende 
beleidsprogramma’s te realiseren of te faciliteren. Daarnaast is in het grondbeleid vastgelegd hoe er op een 
verstandige manier omgegaan dient te worden met de beschikbare financiële middelen. Naast de Nota Grondbeleid 
zijn in tabel 1 ook de overige vigerende beleidsdocumenten weergegeven die betrekking hebben op het grondbeleid 
van de gemeente.  
 
Tabel 1: Overzicht grondbeleid gemeente Loon op Zand    

Beleid omschrijving vastgesteld  actualisatie/  
      herziening  
Nota Grondbeleid Richtinggevend en kaderspellen bij 

gebiedsontwikkeling met een faciliterend 
grondbeleid als primaire beleidsrichting. 

2017 2022 

Notitie Grondprijzen Jaarlijkse vaststelling van grondprijzen. 2018 2019 

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. 

 
Per 31 december 2018 telde het grondbedrijf 34 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. 
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Ontwikkelingen 
De markt voor koopwoningen wordt nog steeds gekenmerkt door stijgende prijzen en een lichte groei in 
transactieaantallen. Nieuwbouwwoningen in deze gemeente worden goed verkocht en de geprognosticeerde uitgifte 
van woningbouwkavels in 2019 gaat naar verwachting behaald worden. Landelijke cijfers van de NVM laten wel een 
dalende tendens zien van het aantal verkochte nieuwbouwwoningen. Aangenomen wordt dat de sterke stijging van 
de prijzen hier de belangrijkste oorzaak van is. Het aantal nieuwe woningbouwinitiatieven in de gemeente is in 2018 
stabiel gebleven. De prognoses van de provincie laten ruimte zien om de woningvoorraad tot en met 2027 uit te 
breiden (700-910 woningen). De Woonvisie uit 2016 en een duidelijke prioritering van de projecten moet zorgen dat 
er kwantitatief en kwalitatief aangesloten wordt op de vraag naar (nieuwbouw)woningen. 
 
Voor bedrijventerreinen is er sprake van een licht aantrekkende markt. Dit heeft zich in 2018 vertaald in een hogere 
gronduitgifte vergeleken met eerdere jaren (0,65 ha). Ook voor 2019 wordt de uitgifte van ca. 0,65 hectare verwacht 
inmiddels is hiervan ca. 0,3 ha verkocht en notarieel geleverd. De huidige voorraad bouwrijpe bedrijfskavels is ruim 
voldoende om de lokale vraag uit de markt de komende jaren te kunnen bedienen (ca. 4,5 ha per 1-1-2019).  
 
Ondanks positieve ontwikkelingen op de vastgoedmarkt is het nog steeds lastig om het geprognosticeerde aantal 
kavelverkopen jaarlijks te halen. Dit heeft te maken met een grotere vraag vanuit de markt ten opzichte van de 
beschikbare capaciteit die aanwezig is bij de planvorming en de uitvoering en realisatie, wat zorgt voor stijgende 
bouwkosten. In sommige gevallen wordt gedurende de planvorming uiteindelijk toch afgezien van nieuwbouw.    
 
Resultaten grondexploitatie 
De grondexploitaties zijn begin 2019 geactualiseerd en waar nodig herzien. In tabel 2 worden de resultaten 
samengevat. Onder tabel 2 volgt een beknopte toelichting op de cijfers. Aan het einde van het jaar verwachten we 
de grondexploitaties Herontwikkeling BS De Hil en De Zuidwand te kunnen afsluiten.   
 
Tabel 2: Resultaten en verliesvoorzieningen bouwgronden in exploitatie (bedragen x € 1.000,=) 

nr.  project boekwaarde  verwacht  eindjaar  verlies  
    31-12-2018 eindsaldo    voorziening  

1102 2e fase ''De Els'' -244 -453 2022 -419 

1145 Molenwijck fase 3 en 4 225 64 2020 0 

1176 De Hooivork II -711 -15 2020 -15 

1185 Westwaard (Sweensstraat West) -2.734 170 2025 0 

1107 Bedrijvenpark Kaatsheuvel  -6.115 -1.072 2026 -915 

1517 Herontwikkeling BS De Hil 76 6 2019 0 

1530 De Zuidwand 7 2 2019 0 

  Totaal -9.496 -1.298   -1.349 

 
De boekwaarden geven aan in welke mate er in projecten is geïnvesteerd. Het ‘’verwacht eindsaldo’’ betreft het 
verwachte resultaat op eindwaarde in het jaar dat het project naar verwachting afgesloten kan worden. De 
verliesvoorzieningen zijn getroffen op netto contante waarde. Bij gelijkblijvende uitgangspunten en resultaten in de 
grondexploitaties dienen per jaar de verliesvoorzieningen op de projecten met 2% opgehoogd te worden om 
uiteindelijk het verlies op eindwaarde te kunnen afdekken.  
Aan de kostenkant laat de rente die toegerekend mag worden aan de grondexploitaties een dalende trend zien. De 
kosten- en opbrengstenstijging laten daarentegen een stijgende trend zien.  
Naast de bouwgronden in exploitatie wordt faciliterend grondbeleid toegepast waarbij de gemeente de conform de 
Wet ruimtelijke ordening de 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 € 222.000,= (per 1-1-

2019).   
 
In 2019 zijn tot dusver een tweetal nieuwe faciliterende projecten toegevoegd. Het betreft de voorbereiding en 
realisatie van De Zuidelijke ontsluiting Wereld van de Efteling 2030 (1544) en de ontwikkeling van De Vossenberg 
(1545). Aan het einde van het jaar kunnen potentieel een tiental projecten afgesloten worden (tabel 3).  
 
Tabel 3: Faciliterende projecten (bedragen x € 1.000,=) 
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nr.  Project over-  boekwaarde eindjaar  verlies  
    eenkomst 31-12-2018   voorziening*  

Faciliterend met overeenkomst:      
1136 Amerikastraat Hoofdstraat exploitatie -12 onb. -16 
1183 Nieuwe Vaert exploitatie 129 2019 0 
1188 Kloosterstraat 20-24 exploitatie 63 2019 0 
1198 Landgoed Binnenpolder exploitatie -81 2019 -99 
1331 Woningbouw Driestapelenstoel exploitatie 96 2019 0 
1501 Woningbouw Kasteelweide exploitatie -1 2019 0 
1508 Ontwikkeling Weteringstraat 16-17 exploitatie 21 2019 0 
1512 Woningbouw nabij Horst 4 exploitatie 41 2019 0 
1534 St. Jozefkerk, Wilhelminapark exploitatie 81 2019 0 
1537 Rechtvaart 23-30 initiatief 0 2020 0 
1538 Kloosterstraat 40-42 exploitatie -7 2020 0 
1541 Van Lierpark initiatief -9 2022 0 
1543 Berndijksestraat 14 initiatief 0 2021 0 

Faciliterend met overeenkomst (industrie):     
1182 Blauwe Meer initiatief -4 2019 0 
1518 Hoge Steenweg 58-64 exploitatie 0 2020 0 
1527 Experience island initiatief 0 onb. 0 
1526 Herontwikkeling Peperstraat 21-25 exploitatie 74 2020 0 
1528 A-Hotel exploitatie 78 2019 0 
1529 Lidl Gasthuisstraat exploitatie -5 2019 0 
1535 Wereld van de Efteling 2030 initiatief -12 2030 0 
1539 Hotelzone De Horst initiatief -8 onb. 0 
1540 Van Son en Koot initiatief 3 onb. 0 
1542 Garages Langemeer exploitatie 3 2020 0 
1544 Zuidelijke ontsluiting WvdE 2030  exploitatie 0 2030 0 
1545 De Vossenberg  exploitatie 0 2023 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   343   -222 
  
 

In tabel 4 wordt een overzicht gegeven van de strategische- en ruilgronden. De complexen 1301, 1143, 1171 en 
1302 blijven de komende jaren in portefeuille als strategische grondposities. De brandweerkazerne in Loon op Zand 
is in 2018 verkocht. De nieuwe sporthal op de locatie van De Werft is in 2018 opgeleverd. De voormalige 
brandweerkazerne aan het A. Pieckplein is in 2017 verkocht, en in 2018 in gebruik genomen door o.a. de Gemeente 
Loon op Zand. Het complex blijft in 2019 nog open om de laatste werkzaamheden in en om de brandweerkazerne 
te kunnen uitvoeren.  
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Tabel 4: Strategische gronden en ruilgronden (bedragen x € 1.000,=) 

nr. Naam oppervlakte  boekwaarde  
      31-12-2018 

Materiële vaste activa       
1301 Verspreide bouwkavels 490 -26 
1143 Kets West II 2e fase 40.120 -230 
1171 Klooster Erasstraat 1.650 -15 
1178 Brandweerkazerne Loon op Zand 0 0 

1524/1525 Herontwikkeling De Werft 0 0 
1531 Ontwikkeling Brandweerkazerne A. Pieckplein 0 31 

Voorraad ruilgronden    
1302 Verspreide percelen 30.420 -660 

  Totaal 72.680 -901 

 
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. Richtlijnen vanuit de 
BBV verplichten gemeenten sinds 2016 om onder voorwaarden tussentijds winst te nemen.  
In de grondexploitatieprojecten Molenwijck-Zuid fase 3 en 4, De Hil, De Zuidwand en Westwaard zijn over het jaar 
2018 tussentijdse winsten genomen. Deze winsten bedroegen in totaal ruim € 0,25 miljoen en zijn toegevoegd aan 
de ‘’reserve tussentijdse winstneming’’. 
 
Over 2019 worden in beperkte mate (tussentijdse) winstnemingen verwacht op de projecten Westwaard, Molenwijck-
Zuid, De Hil en De Zuidwand. Tussentijdse winstnemingen worden overgeheveld naar de reserve ‘’tussentijdse 
winstneming’’. Hierdoor blijven de middelen beschikbaar om eventuele tegenvallers in de resterende 
exploitatieperiode op te kunnen vangen. Wanneer een winstgevend project afgesloten is komt het resultaat ten goede 
aan de algemene reserve. In 2019 is als gevolg van de financiële positie, incidenteel € 400.000 van de reserve 
‘’tussentijdse winstneming’’ overgezet naar de “algemene reserve”. 
 
Risico’s en weerstandsvermogen 
In tabel 5 zijn de risicobedragen opgenomen die niet zijn meegenomen in de resultaten/waardering van de projecten. 
Deze risico’s moeten opgevangen worden door het weerstandsvermogen van de gemeente. In paragraaf 2 
‘’Weerstandsvermogen en risicobeheersing’’ van de jaarrekening wordt in beeld gebracht in welke mate de 
risicobedragen uit tabel 5 opgevangen kunnen worden. Omdat de grootste risico’s in de ‘’bouwgronden in exploitatie’’ 
zitten zijn deze per project weergegeven in tabel 5.  
    
Tabel 5:  Risico’s bouwgronden in exploitatie (bedragen x € 1.000,=) 

nr. Naam bedrag  
      

1102 2e fase ''De Els'' -186 

1145 Molenwijck fase 3 en 4 0 

1176 De Hooivork II -309 

1185 Westwaard (Sweensstraat West) -1.333 

1107 Bedrijvenpark Kaatsheuvel (Kets-West II 1e fase) -529 

1517 Herontwikkeling BS De Hil -24 

1530 De Zuidwand -1 

divers Faciliterende projecten -99 

divers Strategische gronden en ruilgronden 0 

  Totaal -2.481 
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Risicoprofiel gemeente Loon op Zand Begroting 2020
Volg nr. Onderwerp Risico / oorzaak Beheersmaatregel K I Bedrag 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% 0

2 Algemene uitkering gemeentefonds Schommelingen vanwege de koppeling met 
de rijksuitgaven. Daarbij zal vanaf 2021 de 
verdeling van het gemeentefonds worden 
aangepast, wat kan leiden tot herverdeel 
effecten.

Tijdig verwerken in het financieel 
perspectief.

3 3 400.000 S 9 25% 100.000

3 Toerekening vaste (personeels) 
kosten aan projecten

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

De toebedeling van vaste formatie is 
reëel begroot voor de betreffende 
afdelingen (RO en Infra). Bij een 
eventueel hogere inzet van de vaste 
formatie,  worden extra gegenereerde 
inkomsten ingezet om de piekbelasting 
op de afdeling te minimaliseren, 
waardoor de basis werkzaamheden 
voortgezet kunnen worden.

3 2 250.000 S 6 25% 62.500

4 Gebruik welzijnsgebouwen Wegvallen huurinkomsten door vertrek 
gebruikers.

Subsidievoorwaarden en gebruikmaken 
van rechten in het huurrecht. 1 1 50.000 S 1 0% 0

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

Geen beheersmaatregel getroffen, risico 
kan opvangen worden binnen het 
weerstandsvermogen.

1 2 100.000 S 2 0% 0

6 Wachtgeldverplichtingen 
bestuurders

Bij mutaties in het college kunnen 
wachtgeldverplichtingen ontstaan.

Geen beheersmaatregel getroffen, risico 
kan opvangen worden binnen het 
weerstandsvermogen.

3 2 150.000 S 6 25% 37.500

7 Deelname gemeenschappelijke 
regelingen

Het AB kan besluiten nemen met financiële 
consequenties waaraan de gemeente 
vanwege de constructie gehouden is.

Geen beheersmaatregel getroffen
3 2 200.000 S 6 25% 50.000

8 Tekorten op exploitatielasten eigen 
gebouwen

Het niet sluitend krijgen van een exploitatie 
en het kunnen doorvoeren van indexaties.

Waar nodig wordt toezicht gehouden de 
bedrijfsvoering, wat helpt om betrokken 
instellingen te laten sturen op de 
exploitatie.

5 2 60.000 S 10 100% 60.000

Open einderegeling (structureel)
9 Participatie (Wwb) Het aantal bijstandsgerechtigden kan 

fluctueren en is conjunctuur gevoelig. 
Fluctuatie tot de macronorm vallen onder het 
eigen risico.

Beleid en preventie kan instroom 
beperken. 

3 3 500.000 S 9 25% 125.000

10 Wmo (oud) en nieuw De door het Rijk ontvangen budgetten gaan 
uit van een 'vaste' populatie cliënten die 
gebruik maken van de Wmo diensten en 
voorzieningen zoals,  HBH, Vervoer, 
Materieel, immaterieel en regiovervoer. 
Doordat het een open eindregeling betreft 
bestaat het risico dat het aantal aanvragen 
het beschikbare budget overschrijdt.

Via beleid en control kan de instroom 
en verstrekking van diensten en 
voorzieningen inzichtelijk gemaakt 
worden in een rapportage tool. Dit kan 
bestuur en management helpen bij het 
sturen op en toetsen van het beleid. 
Daarnaast vindt via regionaal verband 
verdere lobby plaats bij het Rijk om de 
bijdrage te verhogen.

3 2 150.000 S 6 25% 37.500

11 Jeugdhulp Wijziging van de financieringsvorm zorgt dat 
er versneld wordt gedeclareerd door 
zorgaanbieders. Daarnaast zorgt de open 
eindregeling dat bij een hogere zorgbehoefte 
en afname van duurdere voorzieningen het 
beschikbaar gestelde budget onderdruk komt 
te staan.

Het aanwezige risico kan gedeeltelijk 
worden opgevangen in de gevormde 
reserve sociaal domein.
We beïnvloeden het (vaak kostbare) 
verwijsgedrag van huisartsen door de 
inzet van de POH Jeugd.
Verdere monitoring, analyse op de data 
en sturing op excessen kunnen verdere 
lastenverhoging inperken.

3 3 850.000 S 9 25% 212.500

12 Drugs afval verwijderen Aantreffen drugs en/of drugsafval Aangetroffen drugs en/of drugsafval 
worden direct verwijderd om schade aan 
mens, dier en milieu in te perken of te 
voorkomen

5 1 50.000 S 5 0% 0
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Risicoprofiel gemeente Loon op Zand Begroting 2020
Volg nr. Onderwerp Risico / oorzaak Beheersmaatregel K I Bedrag I/S Score % Bedrag

Risico's met een incidenteel karakter 

21 Garanties op aangegane 
geldleningen door derden

Over het algemeen zogenaamde toegelaten 
instellingen die ook onder de werkingssfeer 
van het WSW vallen maar desalniettemin in 
de financiële problemen kunnen komen

Geen garanties meer verstrekken.

1 3 2.500.000 I 3 0 0

22 Rechtspositionele consequenties Binnen elke organisatie komen van tijd tot tijd 
situaties voor waarin (al dan niet gedwongen) 
afscheid wordt genomen van een 
medewerker. Voor de wettelijke verplichtingen 
hiervan zijn gemeenten eigen-risico-drager.

De gemeente heeft een reserve 
"rechtspositionele gevolgen" gevormd 
dat jaarlijks tot een bedrag van € 
460.000 wordt aangevuld. Verdere 
beheersmaatregelijk zijn niet mogelijk 
doordat het eigen risicodragerschap bij 
WW, blijft liggen bij de gemeente.

3 2 250.000 I 6 50% 125.000

23 Ramp c.q. groot incident De kosten van een ramp of groot incident 
worden niet volledig gecompenseerd

Geen beheersmaatregel aanwezig.
1 2 150.000 I 2 0 0

24 Afwikkeling faillissement De gemeente is gedagvaard voor circa 1,7 
mln. Tijdens de comparitie laat de rechter 
doorschemeren dat 2 van de 3 vorderingen 
zullen worden afgewezen. Onderzocht moet 
worden of er sprake is van een dubbeltelling 
van rente en aflossing (vordering 3) in de 
jaarrekening van SMC.

Geen beheer maatregel mogelijk. 
Rechterlijk vonnis afwachten.

1 3 500.000 I 3 0 0

25 Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AGV)

Het voordoen van een datalek. De aanwezigheid van een Functionaris 
Gegevensbeheer, invoering van 
projectplan AVG en het waakzaam 
houden van medewerkers op de AVG.

1 2 250.000 I 2 0 0

26 Sportvrijstelling BTW * Vanaf 2019 is de BTW op investering ten 
behoeve van sport niet meer verrekenen baar 
voor gemeenten. Onbekend is in hoeverre de 
huidige fiscale constructie gedoogd wordt 
door de belastingdienst. Risico op basis van 
een uitspraak van de accountant leidt tot 5% 
van de investering.

Fiscale jurisprudentie zal met name de 
grenzen van de (on) mogelijkheden 
bepalen,  Door regelmatig een 
belastingadviseur in de hand te nemen 
wordt getracht om eventuele risico's  
zoveel als mogelijk te beperken.

1 3 1.000.000 I 3 5% 50.000

27 Verruiming Sportvrijstelling BTW Belastinginspecteur stelt sportvrijstelling is 
van toepassing op de sportactiviteiten van De 
Werft en De Wetering

Gedurende 2019/2020 zal in het kader 
van horizontaal toezicht overleg worden 
gepleegd tussen de gemeente en de 
belastinginspecteur in hoeverre 
sportvrijstelling van toepassing is voor 
De Werft en De Wetering. De 
Gemeente stelt zich momenteel op het 
standpunt dat de gekozen constructie 
(via een exploitatievennootschap) de 
sportvrijstelling niet van toepassing is 
op de sportactiviteiten van De Werft en 
De Wetering. De gemeente stelt dat zij 
voldoet aan de gestelde voorwaarde van 
verhuur-plus. De belastinginspecteur 
kan op basis van huidige wetgeving een 
andere visie hebben op onze stelling 
waardoor het exploiteren van het 
gebouw in de BTW niet meer mogelijk 
is, waardoor BTW vooraftrek voor de 
gemeente komt te vervallen

3 1 25.000 I 3 0 0

27 Sportaccommodatie De Werft Dispuut Phenta Rho De Gemeente en haar projectleider zijn 
momenteel in een dispuut terecht 
gekomen. Mocht het dispuut niet op 
een minnelijke wijze worden opgelost 
zal de gemeente de geleden schade via 
een rechtzaak op haar projectleider 
verhalen. Hiervoor is momenteel binnen 
het project geen ruimte en hiervoor 
dienen gelden beschikbaar worden 
gesteld

3 2 100.000 I 6 50% 50.000
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Risicoprofiel gemeente Loon op Zand Begroting 2020
Volg nr. Onderwerp Risico / oorzaak Beheersmaatregel K I Bedrag I/S Score % Bedrag

Risico's met een incidenteel karakter 

Projecten
28 Projecten "grondbedrijf"** Risico-inventarisatie is onderdeel van de 

MPG, het profiel is integraal onderdeel van 
het totale weerstandsvermogen.

Op de aanwezige risico's zijn 
beheersmaatregelen binnen de 
projecten benoemd.

1 3 10.959.000 I 3 23% 2.481.000

29 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, 
met als doel binnen de bestaande 
regelgeving te komen tot een zo 
neutraal als mogelijk resultaat.

3 3 512.000 I 9 50% 256.000

30 Planschade Betreft schades welke niet binnen een 
exploitatieovereenkomst worden afgedekt.

Bij een eventuele bestemmingingsplan 
wijziging, vindt standaard een 
inventarisatie plaats in hoeverre evt. 
planschade zich kan manifesteren.  
Dergelijke risico's worden dan 
Financieel meegenomen en benoemd in 
de onderliggende risico deel van de 
bestemmingsplan wijziging.

5 2 75.000 I 10 100% 75.000

31 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, namelijk  
"asbestsanering" te maken gehad.

Geen beheersmaatregel aanwezig, daar 
waar nodig wordt extra 
bodemonderzoek uitgevoerd.

3 2 100.000 I 6 50% 50.000

32 Bouw / renovatie (Sport) 
Accommodaties

Risico-inventarisatie is een basiselement bij 
de bouw en renovatie van de accommodatie 
De Wetering .  Risico's worden naarmate 
een project vordert steeds concreter.

Projecten van deze omvang gaan 
aangestuurd worden op basis van 
GROTIK (Geld, Risico,Organisatie, Tijd, 
Informatie en Kwaliteit). Dit zal plaats 
vinden nadat er meer concreet wordt 
over de kaders die het project krijgt 
vanuit de WPG. Op dit project zal een 
continue monitoring plaatsvinden die zal 
resulteren in een tussentijds 
projectrapportages. Deze rapportages 
worden opgesteld om het college 
periodiek te informeren over dit  project.

1 3 500.000 I 3 0 0

33 Nieuwe Basisschool (de Beuk) Risico-inventarisatie is een basis element bij 
de start van het nieuwe project. 

Projecten van deze omvang worden 
aangestuurd op basis van GROTIK 
(Geld, Risico,Organisatie, Tijd, 
Informatie en Kwaliteit). In dit project 
wordt doormiddel van deelprojecten  
gemonitord. Op deze manier kan tijdig 
worden bijgestuurd. Daarnaast worden 
tussentijds projectrapportages 
opgesteld om  het college periodiek te 
informeren over dit majeure project.

1 3 1.000.000 I 3 0 0

34 Uitstel plannen De Wetering Onzekerheid over planning De Wetering (na 
2021)

Indien de plannen voor De Wetering 
worden uitgesteld of vertraging oplopen, 
zal de gemeente langer het groot 
onderhoud moeten handhaven.

5 2 125.000 I 10 100% 125.000

subtotaal incidenteel 3.212.000
totaal 4.277.000

** Het betreft dat deel van de risico-inschatting uit het MPG waar daadwerkelijk een financiële oplossing voor gevonden moet worden. Wanneer

   er bijvoorbeeld in het MPG sprake is van een verwachte winst op een exploitatie maar er is binnen onze financiële positie niet gerekend met 
   de winst kan het risico op een lagere winst voor dit profiel buiten beschouwing blijven. Overigens wordt bij de projecten van het grondbedrijf
   ook bij geringe risico's rekening gehouden na correctie van positieve saldo's met (afgerond) 23% (projecten zijn over het algemeen nu eenmaal iets meer onzeker).

* Na overeenstemming met de accountant is er 5% risico bedongen op de gemaakte investering op sporthal de Werft. Dit als gevolg van 
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Bijlage 2 Meerjarig overzicht reserves en voorzieni ngen 
 

 

  

Overzicht reserves en voorzieningen

Omschrijving Saldo vermeer- vermin- Saldo Saldo vermeer- vermin- Sald o Saldo vermeer- vermin- Saldo Saldo vermeer- vermin- Sal do
1-1-2020 deringen deringen 31-12-2020 1-1-2021 deringen d eringen 31-12-2021 1-1-2022 deringen deringen 31-12-2022 1-1-2023 deringen deringen 31-12-2023

I. ALGEMENE RESERVES
1.     Algemene reserve 1.048.708   267.818     30.000      1.286.526   1.286.526   267.818     -              1.554.344   1.554.344   267.818  -            1.822.162   1.822.162   267.818  -            2.089.980   
105. Geblokkeerde weerstandsreserve 4.446.995   -               -              4.446.995   4.446.995   -               -              4.446.995   4.446.995   -            -            4.446.995   4.446.995   -            -            4.446.995   
Totaal algemene reserves 5.495.703   267.818     30.000      5.733.521   5.733.521   267.818     -              6.001.339   6.001.339   267.818  -            6.269.157   6.269.157   267.818  -            6.536.975   

II. BESTEMMINGSRESERVES

a. DEKKINGSRESERVES
3.   Reserve brutering 3.612.167   90.304      411.046    3.291.425   3.291.425   90.304       389.553    2.992.176   2.992.176   90.304    369.905  2.712.574   2.712.574   90.304    361.773  2.441.105   
9.   Reserve winstuitkering HNG 84.130       -               84.130      0-               0-               0-               0-               -                -                -            -            -                
Subtotaal dekk ingsreserves 3.696.297  90.304      495.176   3.291.425  3.291.425  90.304      389.553   2.992.176  2.992.176  90.304   369.905 2.712.574  2.712.574  90.304   361.773 2.441.105  

b. OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES
14.   Reserve recreatie 445.528      -               195.668    249.860      249.860      -               109.242    140.618      140.618      -            102.816  37.802       37.802       -            -            37.802       
17.   Reserve kunstbeleid -                -               -              -                -                -               -              -                -                -            -            -                -                -            -            -                
27.   Reserve huisvesting 131.100      -               -              131.100      131.100      -               -              131.100      131.100      -            -            131.100      131.100      -            -            131.100      
28.   Reserve decentraal arbeidsvoorwaardenbeleid 21.613       -               -              21.613       21.613       -               -              21.613       21.613       -            -            21.613       21.613       -            -            21.613       
38.   Reserve onderhoud woonwagencentrum 10.956       -               -              10.956       10.956       -               -              10.956       10.956       -            -            10.956       10.956       -            -            10.956       
42.   Reserve onderwijs algemeen 609.307      -               -              609.307      609.307      204.312     -              813.619      813.619      204.312  -            1.017.931   1.017.931   204.312  -            1.222.243   
135. Reserve bomen 50.056       -               -              50.056       50.056       -               -              50.056       50.056       -            -            50.056       50.056       -            -            50.056       
136. Reserve monumentenbeleid 39.191       -               -              39.191       39.191       -               -              39.191       39.191       -            -            39.191       39.191       -            -            39.191       
139. Reserve brutering kap.lasten Het Klavier 385.000      -               125.000    260.000      260.000      -               100.000    160.000      160.000      -            75.000    85.000       85.000       -            50.000    35.000       
143  Bestemmingsreserve Sociaal Domein 252.297      -               -              252.297      252.297      -               -              252.297      252.297      -            -            252.297      252.297      -            -            252.297      
Grondbedrijf:
67.  Reserve stimulering volkshuisvestingsbeleid  42.843       -               -              42.843       42.843       -               -              42.843       42.843       -            -            42.843       42.843       -            -            42.843       
68.  Reserve investeringen grondbedrijf 21.965       549           -              22.514       22.514       549           23.063       23.063       549        -            23.612       23.612       549        -            24.161       
69.  Reserve bovenwijkse voorzieningen 702            -               -              702            702            -               -              702            702            -            -            702            702            -            -            702            
70.  Reserve voor planherziening 187.816      -               -              187.816      187.816      -               -              187.816      187.816      -            -            187.816      187.816      -            -            187.816      
148. Reserve tussentijdse winstnemingen 39.591       -               -              39.591       39.591       -               -              39.591       39.591       -            -            39.591       39.591       -            -            39.591       
Subtotaal overige bestemmingsreserves 2.237.966  549          320.668   1.917.847  1.917.847  204.861    209.242   1.913.466  1.913.466  204.861 177.816 1.940.511  1.940.511  204.861 50.000   2.095.372  

c. EGALISATIERESERVES
37.   Egalisatiereserve onderhoud gebouwen 397.776      8.292        -              406.068      406.068      8.292        -              414.360      414.360      8.292     -            422.652      422.652      8.292     -            430.944      
41.   Egalisatiereserve automatisering 267.278      -               -              267.278      267.278      -               -              267.278      267.278      -            -            267.278      267.278      -            -            267.278      
125. Egalisatiereserve hondenbelasting 68.333       -               -              68.333       68.333       -               -              68.333       68.333       -            -            68.333       68.333       -            -            68.333       
128. Egalisatiereserve openbaar groen/plantsoenen -                -               -              -                -                -               -              -                -                -            -            -                -                -            -            -                
129. Egalisatiereserve openbare verlichting 147.716      -               -              147.716      147.716      -               -              147.716      147.716      -            -            147.716      147.716      -            -            147.716      
130. Egalisatiereserve wegen 465.256      -               -              465.256      465.256      -               -              465.256      465.256      -            -            465.256      465.256      -            -            465.256      
134. Egalisatiereserve rechtspositionele verplichtingen 268.035      100.000     -              368.035      368.035      100.000     -              468.035      468.035      100.000  -            568.035      568.035      100.000  -            668.035      
147. Egalisatieresere onderhoud Het Klavier 182.119      -               -              182.119      182.119      -               -              182.119      182.119      182.119      182.119      -            -            182.119      
150. Egalisatie reserve Bouwleges 93.482       -               -              93.482       93.482       -               -              93.482       93.482       -            -            93.482       93.482       -            -            93.482       
Subtotaal egalisatiereserves 1.889.994  108.292    -              1.998.286  1.998.286  108.292    -              2.106.578  2.106.578  108.292 -            2.214.870  2.214.870  108.292 -            2.323.162  

Subtotaal bestemmingsreserves 7.824.257   199.145     815.844    7.207.558   7.207.558   403.457     598.795    7.012.220   7.012.220   403.457  547.721  6.867.955   6.867.955   403.457  411.773  6.859.639   

Totaal reserves 13.319.960 466.963     845.844    12.941.079 12.941.079 671.275     598.795    13.013.559 13.013.559 671.275  547.721  13.137.113 13.137.113 671.275  411.773  13.396.614 
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Omschrijving Saldo vermeer- vermin- Saldo Saldo vermeer- vermin- Sald o Saldo vermeer- vermin- Saldo Saldo vermeer- vermin- Sal do
1-1-2020 deringen deringen 31-12-2020 1-1-2021 deringen d eringen 31-12-2021 1-1-2022 deringen deringen 31-12-2022 1-1-2023 deringen deringen 31-12-2023

III. VOORZIENINGEN-VERLIESVOORZIENINGEN

a. VOORZIENINGEN VOOR VERPLICHTING EN VERLIEZEN
63.  Voorziening pensioenen wethouders 3.967.255   -               184.120    3.783.135   3.783.135   -               189.642    3.593.493   3.593.493   -            195.331  3.398.162   3.398.162   -            201.193  3.196.969   
       Voorziening faciliterende plannen grondbedrijf -                -                -                -                -                -                -            -            -                
Subtotaal voorziening voor verplichting en verliezen 3.967.255  -               184.120   3.783.135  3.783.135  -               189.642   3.593.493  3.593.493  -            195.331 3.398.162  3.398.162  -            201.193 3.196.969  

b. VOORZIENINGEN TER EGALISEREN VAN KOSTEN
137. Voorziening groot onderhoud Wetering 351.140      -               -              351.140      351.140      -               -              351.140      351.140      -            -            351.140      351.140      -            -            351.140      
Subtotaal voorziening ter egaliseren van kosten 351.140     -               -              351.140     351.140     -               -              351.140     351.140     -            -            351.140     351.140     -            -            351.140     

c. VOORZIENING VAN DERDEN VERKREGEN MIDDELEN
   BESTEMMING GEBONDEN
131. Voorziening riolering 4.678.582   266.069     -              4.944.651   4.944.651   232.773     -              5.177.424   5.177.424   240.558  -            5.417.982   5.417.982   213.952  -            5.631.934   
138. Voorziening reiniging 101            100.000     100.101      100.101      100.000     -              200.101      200.101      50.000    250.101      250.101      50.000    -            300.101      
Subtotaal voorziening van derden gebonden verkregen middelen bestemming gebonden4.678.683  366.069    -              5.044.752  5.044.752  332.773    -              5.377.525  5.377.525  290.558 -            5.668.083  5.668.083  263.952 -            5.932.035  

Totaal voorzieningen: 8.997.078   366.069     184.120    9.179.027   9.179.027   332.773     189.642    9.322.158   9.322.158   290.558  195.331  9.417.385   9.417.385   263.952  201.193  9.480.144   

Totaal reserves en voorzieningen: 22.317.038 833.032     1.029.964 22.120.106 22.120.106 1.004.048  788.437    22.335.717 22.335.717 961.833  743.052  22.554.497 22.554.497 935.227  612.966  22.876.758 

d. Verliesvoorziening FVA
144. Voorziening agrio EWW b.v. 130.000      -               -              130.000      130.000      -               -              130.000      130.000      -            -            130.000      130.000      -            -            130.000      
Subtotaal verliesvoorziening FVA 130.000     -               -              130.000     130.000     -               -              130.000     130.000     -            -            130.000     130.000     -            -            130.000     

e. Voorziening dubieuze belasting-/handelsdebiteure n
140. Voorziening dubieuze belasting-/ handelsdebiteuren 291.950      -               -              291.950      291.950      -               -              291.950      291.950      -            -            291.950      291.950      -            -            291.950      
Subtotaal voorziening dubieuze belasting-/ handelsdebiteuren 291.950     -               -              291.950     291.950     -               -              291.950     291.950     -            -            291.950     291.950     -            -            291.950     

d. VERLIESVOORZIENINGEN
101. Verliesvoorziening Cplx 15 Amerika-Hoofdstraat 16.000       -               -              16.000       16.000       -               -              16.000       16.000       -            -            16.000       16.000       -            -            16.000       
112. Verliesvoorziening Cplx 37 Hooivork II 14.576       -               -              14.576       14.576       -               -              14.576       14.576       -            -            14.576       14.576       -            -            14.576       
116. Verliesvoorziening Cplx 9   De Els II 418.772      -               -              418.772      418.772      -               -              418.772      418.772      -            -            418.772      418.772      -            -            418.772      
117. Verliesvoorziening Cplx 33 Chalet Fontaine 90.380       -               -              90.380       90.380       -               -              90.380       90.380       -            -            90.380       90.380       -            -            90.380       
120. Verliesvoorziening Cplx 13 Kets West II fase 1 915.019      -               -              915.019      915.019      -               -              915.019      915.019      -            -            915.019      915.019      -            -            915.019      
124. Verliesvoorziening Cplx 50 Hoge Steenweg/van Roosmalen 17.049       -               -              17.049       17.049       -               -              17.049       17.049       -            -            17.049       17.049       -            -            17.049       
133. Verliesvoorziening Cplx 57 Ontw. Langdgoed Binnenpolder 99.216       -               -              99.216       99.216       -               -              99.216       99.216       -            -            99.216       99.216       -            -            99.216       
Subtotaal verliesvoorzieningen 1.571.012  -               -              1.571.012  1.571.012  -               -              1.571.012  1.571.012  -            -            1.571.012  1.571.012  -            -            1.571.012  

Sub Totaal Verliesvoorzieningen 1.571.012   -               -              1.571.012   1.571.012   -               -              1.571.012   1.571.012   -            -            1.571.012   1.571.012   -            -            1.571.012   
Totaal voorzieningen 10.990.040 366.069     184.120    11.171.989 11.171.989 332.773     189.642    11.315.120 11.315.120 290.558  195.331  11.410.347 11.410.347 263.952  201.193  11.473.106 

Totaal: 24.310.000 833.032     1.029.964 24.113.068 24.113.068 1.004.048  788.437    24.328.679 24.328.679 961.833  743.052  24.547.459 24.547.459 935.227  612.966  24.869.720 

Totaal exclusief voorziening facilitaire plannen gr ondbedrijf. (extra comp)
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Bijlage 3 Overzicht vervangingsinvesteringen 
 

 

  

Overzicht vervangingsinvesteringen Vul hier rente% in (w erkt voor hele w erkblad) 2,50%

Omschrijving Oorspr. Herz. Eerstv. Investering Afschr.- Afschr.- Boekw aarde Afschr Rente Kapitaal- Boekwaarde Afschr Rente Kap itaal- Boekwaarde Afschr Rente Kapitaal- Boekwaarde Afs chr Rente Kapitaal-
vv-jaar vv-jaar vv-jaar termijn bedrag 01.01.2020 2020 2,5 0% lasten 01.01.2021 2021 2,50% lasten 01.01.2022 2022 2,50 % lasten 01.01.2023 2023 2,50% lasten

stemhokken 2028 2038 15.000,00 10 1.500,00
Tablets 2018 2020 2023 37.000,00 3 12.333,33 37.000,00 12.333,33 925,00 13.258,33 24.666,67 12.333,33 616,67 12.950,00 12.333,33 12.333,33 308,33 12.641,67
Telefoons 2020 2022 66.000,00 2 33.000,00 66.000,00 33.000,00 1.650,00 34.650,00 33.000,00 33.000,00 825,00 33.825,00 66.000,00 33.000,00 1.650,00 34.650,00
koff iezetapparaten 2018 2020 2027 35.000,00 7 5.000,00 35.000,00 5.000,00 875,00 5.875,00 30.000,00 5.000,00 750,00 5.750,00 25.000,00 5.000,00 625,00 5.625,00
Geluidsinstallatie (raadszaal klavier) 2025 2035 2045 34.000,00 10 3.400,00
Actiew agens (WB-FH-89) (WB-JN-88) (WB-FV-42) (WB-FV-41) (bijft 1 over)2017 2020 2027 15.000,00 7 2.142,86 15.000,00 2.142,86 375,00 2.517,86 12.857,14 2.142,86 321,43 2.464,29 10.714,29 2.142,86 267,86 2.410,71
Peugeot Bipper (01-VVS-4) 2017 2020 2025 7.250,00 5 1.450,00 7.250,00 350,00 181,25 531,25 6.900,00 350,00 172,50 522,50 6.550,00 350,00 163,75 513,75
Ford Transit (2004) (88-BP-GV) 2020 2025 15.000,00 5 3.000,00 15.000,00 2.000,00 375,00 2.375,00 13.000,00 1.400,00 325,00 1.725,00 11.600,00 1.400,00 290,00 1.690,00
Openbare straatverlichting 2016 2016 2020 2045 95.332,00 25 3.813,28 95.332,00 3.813,28 2.383,30 6.196,58 91.518,72 3.813,28 2.287,97 6.101,25 87.705,44 3.813,28 2.192,64 6.005,92
Openbare straatverlichting 2017 2017 2020 2045 95.332,00 25 3.813,28 95.332,00 3.813,28 2.383,30 6.196,58 91.518,72 3.813,28 2.287,97 6.101,25 87.705,44 3.813,28 2.192,64 6.005,92
Openbare straatverlichting 2018 2018 2020 2045 95.332,00 25 3.813,28 95.332,00 3.813,28 2.383,30 6.196,58 91.518,72 3.813,28 2.287,97 6.101,25 87.705,44 3.813,28 2.192,64 6.005,92
Openbare straatverlichting 2019 2019 2021 2046 95.332,00 25 3.813,28 95.332,00 3.813,28 2.383,30 6.196,58 91.518,72 3.813,28 2.287,97 6.101,25
Stickers scheidingsregels 2017 2020 2030 5.000,00            10 500,00           5.000,00 500,00 125,00 625,00 4.500,00 500,00 112,50 612,50 4.000,00 500,00 100,00 600,00
Ondergrondse containers papier 2018 2020 2033 7.000,00            15 466,67           7.000,00 466,67 175,00 641,67 6.533,33 466,67 163,33 630,00 6.066,67 466,67 151,67 618,33
Ondergrondse containers papier 2019 2020 2034 7.000,00            15 466,67           7.000,00 466,67 175,00 641,67 6.533,33 466,67 163,33 630,00 6.066,67 466,67 151,67 618,33
paslezers 3x GFT cont hoogbouw 2019 2034 6.000,00            15 400,00           6.000,00         400,00  150,00 550,00 5.600,00 400,00    140,00 540,00 5.200,00 400,00      130,00 530,00 4.800,00 400,00      120,00 520,00
vervanging handheld PSION 2019 2029 7.500,00            10 750,00           7.500,00         750,00  187,50 937,50 6.750,00 750,00    168,75 918,75 6.000,00 750,00      150,00 900,00 5.250,00 750,00      131,25 881,25
Ondergrondse RA en GFT containers 2020 2020 2035 47.000,00 15 3.133,33        47.000,00 3.133,33 1.175,00 4.308,33 43.866,67 3.133,33 1.096,67 4.230,00 40.733,33 3.133,33 1.018,33 4.151,67
Ondergrondse RA en GFT containers 2021 2021 2036 23.500,00 15 1.566,67        23.500,00 1.566,67 587,50 2.154,17 21.933,33 1.566,67 548,33 2.115,00
Ondergrondse RA en GFT containers 2022 2022 2037 30.000,00 15 2.000,00        30.000,00 2.000,00 750,00 2.750,00
Ondergrondse RA en GFT containers 2024 2024 2039 43.500,00 15 2.900,00        
Ondergrondse RA en GFT containers 2025 2025 2040 21.750,00 15 1.450,00        
Ondergrondse RA en GFT containers 2026 2026 2041 29.000,00 15 1.933,33        
Ondergrondse RA en GFT containers 2027 2027 2042 68.750,00 15 4.583,33        
Ondergrondse RA en GFT containers 2029 2029 2044 13.500,00 15 900,00           
Ondergrondse RA en GFT containers 2030 2030 2045 13.500,00 15 900,00           
Ondergrondse RA en GFT containers 2031 2031 2046 18.000,00 15 1.200,00        
Update container managementsysteem 2032 2032 2047 58.000,00          15 3.866,67        
Ondergrondse RA en GFT containers 2032 2032 2047 13.500,00 15 900,00           
Luierinzameling: luiercontainers 7 stuks 2033 2033 2048 14.000,00          15 933,33           
Volmeldsysteem ondergr RA en papier 2020 2030 24.000,00          10 2.400,00        24.000,00 2.400,00 600,00 3.000,00 21.600,00 2.400,00 540,00 2.940,00 19.200,00 2.400,00 480,00 2.880,00
Vervanging mobiele containers RA 10.000 stuks 2025 2050 350.000,00        25 14.000,00      
Wisseling/inname oude containers /  verw  in cms 2025 2050 40.000,00 25 1.600,00        
Toegangscontrolesysteem/milieupassen 2014 2020 2023 69.024,00 3 23.008,00      69.024,00 23.008,00 1.725,60 24.733,60 46.016,00 23.008,00 1.150,40 24.158,40 23.008,00 23.008,00 575,20 23.583,20
Ondergrondse glasbakken Oranjeplein 1x mono 1x duo 2015 2025 2040 9.700,00            15 646,67           
Ondergrondse glasbakken AH Kh 1x mono 1x trio 2018 2028 2043 9.700,00            15 646,67           
Bovengrondse glasbakken 30 stuks 2030 2030 2045 45.000,00          15 3.000,00        
Ondergrondse Papiercontainers 2020 2020 2035 21.000,00 15 1.400,00        21.000,00 1.400,00 525,00 1.925,00 19.600,00 1.400,00 490,00 1.890,00 18.200,00 1.400,00 455,00 1.855,00
Ondergrondse Papiercontainers 2021 2021 2036 10.500,00 15 700,00           10.500,00 700,00 262,50 962,50 9.800,00 700,00 245,00 945,00
Ondergrondse Papiercontainers 2024 2024 2039 5.250,00 15 350,00           
Ondergrondse Papiercontainers 2027 2027 2042 21.000,00 15 1.400,00        

Ondergrondse Papiercontainers 2029 2029 2044 15.750,00 15 1.050,00        
Ondergrondse Papiercontainers 2030 2030 2045 15.750,00 15 1.050,00        
Ondergrondse Papiercontainers 2031 2031 2046 21.000,00 15 1.400,00        
Ondergrondse Papiercontainers 2032 2032 2047 15.750,00 15 1.050,00        
Grondw atermeetnet 2015 2021 2026 40.000,00 5 8.000,00 40.000,00 8.000,00 1.000,00 9.000,00 32.000,00 8.000,00 800,00 8.800,00

13.500,00 1.150,00 337,50 1.487,50 653.620,00 98.790,70 16.340,50 115.131,20 724.161,30 112.270,64 18.104,03 130.374,68 707.890,66 114.270,64 17.697,27 131.967,91

2020 2021 2022 2023
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Bijlage 4 Overzicht incidentele baten en lasten 
 

Programma Programma omschrijving Lasten Baten Saldo
0 Bestuur en ondersteuning 13.417.773€              -42.228.333€       -28.810.560€       
1 Veiligheid 2.131.795€                -75.980€              2.055.815€          
2 Verkeer, vervoer en waterstaat 3.002.880€                -206.993€            2.795.887€          
3 Economie 845.592€                    -3.194.557€         -2.348.965€         
4 Onderwijs 1.792.661€                -351.838€            1.440.823€          
5 Sport, cultuur en reacreatie 4.299.285€                -399.777€            3.899.508€          
6 Sociaal domein 22.836.442€              -3.973.864€         18.862.578€        
7 Volksgezondheid en mileu 7.046.673€                -6.211.415€         835.258€             
8 VHROSV 1.754.752€                -676.951€            1.077.801€          

Totaal Structurele lasten en baten/begrotingssaldo 5 7.127.853€              -57.319.708€       -191.855€            
0 Bestuur en ondersteuning 415.800€                    -103.811€            311.989€             
1 Veiligheid -€                                 -€                           -€                           
2 Verkeer, vervoer en waterstaat -€                                 -107.518€            -107.518€            
3 Economie 2.201€                        -€                           2.201€                  
4 Onderwijs -€                                 -€                           
5 Sport, cultuur en reacreatie -€                                 -37.687€              -37.687€              
6 Sociaal domein -€                           -€                           
7 Volksgezondheid en mileu -€                                 -37.437€              -37.437€              
8 VHROSV -110.948€            -110.948€            

Totaal incidentele lasten en baten 418.001€                    -397.401€            20.600€                
Geraamde totaal saldo van baten en lasten 57.545.854€              -57.717.109€       -171.255€            

0 Bestuur en ondersteuning 466.963€                    -733.414€            -266.451€            
Totaal Structurele lasten en baten/begrotingssaldo

0 Bestuur en ondersteuning -98.111€              -98.111€              
Totaal Incidentele lasten en baten
Beoogde toevoeging en onttrekking aan reserves 466.963€                    -831.525€            -364.562€            
Saldo 58.012.817€              -58.548.634€       -535.817€            
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Programma 
Begroting  2017 

Kaatsheuvel   l   Loon op Zand   l   De Moer 
 

   
Bezoekadres  Het Klavier 

Anton Pieckplein 1, Kaatsheuvel 
 

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


