COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL
AGENDA
Datum
Tijd
Locatie

:
:
:

8 juni 2017
20.00 uur
Raadzaal

U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 19 mei 2017.
Nr.
0.

Opening

1.

Vaststellen agenda

2.

Besluitenlijst van de vergadering van 3 mei 2017

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief van 10-4-2017, VNG: Instelling Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke
Uitvoering
b. Brief van 20-4-2017, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost: Jaarrekening en
jaarverslag 2016
c. Brief van 01-05-2017, provincie Noord-Brabant: jaarverslag interbestuurlijk
toezicht 2016
d. Brief van 04-05-2017, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: veiligheid
kermisevenement
e. Motie van 3-4-2017, gemeente Heusden: beloningsbeleid bestuursvoorzitter
BNG
f. Brief van 09-05-2017, VNG: model Archiefverordening

4.

Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Gemeente Asten (adviserend, presentatie
accountant)
(portefeuillehouder J.H.J. van Bussel, info: j.peerlings@asten.nl)

5.

Tussentijdse rapportage voorjaar 2017 (adviserend)
(portefeuillehouder J.H.J. van Bussel, info: j.degoede@asten.nl)

6.

Achtervangovereenkomst generieke garantstelling leningen Bergopwaarts
(adviserend)
(portefeuillehouder J.H.J. van Bussel, info: f.vanhelmond@asten.nl)

7.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV) (adviserend)
(portefeuillehouder H.G. Vos, info: b.vanhappen@asten.nl)

8.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten, o.a. verbonden partijen: (MRE, Veiligheidsregio, Peel)

9.

Stukken ter kennisneming aan de commissie:
a. Jaarverslag 2016 Werkgeverscommissie
b. Lijst van toezeggingen

10.

Rondvraag en sluiting
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- Concept -

BESLUITENLIJST
COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL
van de openbare vergadering van de commissie Algemene zaken en control van 3 mei 2017 in het
gemeentehuis.
Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op raad.asten.nl.
Aanwezig:
De voorzitter
De leden per fractie
Algemeen belang (AB)
CDA
Leefbaar Asten (LA)
PGA/PvdA
D66-HvA
VVD
De genodigden
Ambteljke ondersteuning
De griffier
Met kennisgeving afwezig

J.P.E. Bankers
P.W.J.M. van de Ven–Schriks
J.H.G. de Groot, J.G. Leenders
M.A.T.M. van den Boomen, A.H.J. Driessen
-A.J. Koopman
A.W. van Egmond, J. Bazuin
burgemeester H.G. Vos (bgm), wethouder J.H.J. van Bussel (JvB)
-M.B.W. van Erp-Sonnemans
M.J.H. Vankan, A.H.H. Beniers, L.J. Drost, R. Wever
-----

Nr.

Onderwerp
Opening

Besluit

1.

Vaststellen agenda

Vastgesteld cf. voorstel.
De omvraag begint bij de fractie VVD.

2.

Verslag van de openbare vergadering
van 30 maart 2017

Met wijziging bij ag.pt. 5 (de heer “Heijnen”
dient te zijn de heer “Cornelissen”) vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad
a. Brief van 9-3-2017, VNG:
Ledenbrief schaarse vergunningen;
b. Brief van 3-4-2017, De Nationale
Ombudsman: Onderzoek en
analyse klachten handhaving;
c. Brief van 4-4-2017, Provincie
Noord-Brabant:
Begrotingscirculaire 2017;
Ingekomen stukken gericht aan de raad
d. Brief van 14-3-2017,
Metropoolregio Eindhoven:
Aanbieding concept Begroting 2018

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is gesteld:
a.-

Ontwerpbegroting Veiligheidsregio
Brabant-Zuidoost 2018

De commissie:
a. adviseert unaniem positief
b. stemt bij afwezigheid van de fractie
PGA/PvdA in met doorgeleiding als B-stuk
naar de raad

3.

4.

(PH. Vos, info: h.vdmortel@someren.nl)

b.c. D66-HvA; reactie JvB

Cf. voorstel in handen gesteld van B&W ter
afdoening.

Commissie Algemene zaken en control
d.d. 3 mei 2017
Nr.
5.

Onderwerp
Eerste wijziging legesverordening 2017
(PH. van Bussel, info: d.rutgrink@someren.nl)

6.

Ontwerpbegroting Metropoolregio
Eindhoven

Besluit
De commissie:
a. adviseert unaniem positief
b. stemt bij afwezigheid van de fractie
PGA/PvdA in met doorgeleiding als B-stuk
naar de raad

(PH. Vos, info: jori.meulendijks@asten.nl)

De commissie:
a. adviseert unaniem positief
b. stemt bij afwezigheid van de fractie
PGA/PvdA in met doorgeleiding als B-stuk
naar de raad

7.

Informatief overleg met de bestuurder
over lopende belangrijke processen en
projecten, o.a. verbonden partijen
(MRE, Veiligheidsregio, Peel).

Aan de orde is gesteld:
Aanvraag omgevingsvergunning huisvesting
arbeidsmigranten Prinsenmeer (bgm;
reacties AB, CDA, D66-HvA)

8.

Stukken ter kennisneming aan de
commissie
a. Raadsinformatiebrief 4-4-2017:
voornemen tot aansluiting bij de GR
Belastingsamenwerking OostBrabant;

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde is gesteld:
a. VVD, D66-HvA; reactie JH

(PH. van Bussel, info: j.peerlings@asten.nl )

9.

b. Lijst van toezeggingen en
dynamische termijnkalender

b.

Rondvraag

Aan de orde is gesteld:
- begroting GR Blink (VVD; reactie griffier)
- Actualisering APV ivm ongewenste
activiteiten buitengebied (AB; reactie bgm)
- raadstafel 21 MRE (D66-HvA; reactie
griffier)
- aangifte vernieling bloembakken (LA;
reactie bgm)

Bgm

Einde vergadering 20:30 uur.
griffier
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad

Datum

5 april 2017
Ons kenmerk

BB/U201700247
Lbr. 17/018
Telefoon

(070) 373 8393
Bijlage(n)

1

Onderwerp

Instelling Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Samenvatting
In de BALV van 30 november 2016 is besloten een nieuw financieel arrangement in te richten voor
de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten, die de VNG op verzoek van de
leden voor hen organiseert of uitvoert c.q. laat uitvoeren. Voorbeelden van die activiteiten zijn de
Digitale Agenda 2020 of de Informatiebeveiligingsdienst. Dit tegen de achtergrond van het gegeven
dat de uitname uit het Gemeentefonds, zoals de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten tot op
heden worden gefinancierd, vanaf 2018 niet langer is toegestaan. In bijgaande brief informeren wij
u over de tussenstand van dit financieel arrangement.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag
070 - 373 83 93 | info@vng.nl
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Aan de leden

Datum

5 april 2017
Ons kenmerk

BB/U201700247
Lbr. 17/018
Telefoon

(070) 373 8393
Bijlage(n)

1

Onderwerp

Instelling Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Geacht college en gemeenteraad,
Financiering gezamenlijke gemeentelijke activiteiten wordt vanaf 2018 anders geïnd
Vorig jaar heb ik u reeds geïnformeerd over het gegeven dat uitnamen uit het Gemeentefonds voor
1
de financiering van gezamenlijke gemeentelijke activiteiten vanaf 2018 niet meer mogelijk is . Het
gaat hier om activiteiten die de VNG op verzoek van de leden voor hen organiseert of uitvoert c.q.
2
laat uitvoeren , zoals de Digitale Agenda 2020 of de Informatiebeveiligingsdienst (IBD).
In de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) van 30 november 2016 is besloten om
een nieuw financieel arrangement in te richten, dat als technische omzetting wordt vormgegeven.
Dat betekent dat de nieuwe aanpak als zodanig geen materiële of inhoudelijke consequenties heeft.
Het nieuwe financieringsarrangement op zichzelf verandert de projecten die uitgevoerd worden niet
en evenmin het daarvoor gereserveerde budget (los van de vraag of er om inhoudelijke redenen
aanleiding is wijziging aan te brengen in het huidige budget). Ook de wijze waarop de
besluitvorming en verantwoording plaatsvindt over de uit te voeren gezamenlijke gemeentelijke
activiteiten verandert niet; dit blijft lopen via de ALV.
Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
Als nieuw financieringsarrangement wordt de uitwerking van het Fonds Gezamenlijke
Gemeentelijke Uitvoering in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 14 juni 2017 ter

1

In formele zin is een uitname uit het Gemeentefonds nog wel toegestaan, maar mag deze niet aan een
derde (zoals VNG) worden uitgekeerd.
2
Vaak gebeurt dit door KING.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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goedkeuring voorgelegd. Indien goedgekeurd, zal deze zijn beslag krijgen in de statuten van de
vereniging.
De kern van het nieuwe financieringsarrangement voor de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten
is het veranderen van de financieringsstroom. Met ingang van 2018 zal de VNG voor de
gezamenlijke activiteiten geen verzoek meer doen aan het ministerie van BZK tot uitnamen uit het
Gemeentefonds. In plaats daarvan zal de VNG de middelen naar rato bij alle gemeenten opvragen
(factureren) om zo het Fonds te voeden. De bijdrage is uitsluitend bestemd voor activiteiten die zijn
goedgekeurd door de ALV, binnen de eveneens goedgekeurde financiële kaders. Net als nu is de
verwachting dat deze inkomsten en uitgaven fiscaal neutraal worden vormgegeven met betrekking
3
tot btw .
Tegen deze achtergrond zal het ministerie van BZK de middelen die vanaf 2018 binnen het
Gemeentefonds al begroot waren voor uitname voor de VNG en KING, laten vrijvallen voor
verdeling over alle gemeenten. Deze verdeling vindt plaats via de algemene uitkering. BZK zal in de
mei- of septembercirculaire Gemeentefonds 2017 bekendmaken volgens welke verdeelsleutel dit
zal gebeuren, waarbij met name gedacht wordt aan het aantal inwoners. De verdeelsleutel die BZK
hierbij hanteert, wordt ook de verdeelsleutel die de VNG wil hanteren bij het innen van de middelen.
Dit omwille van eenvoud en herkenbaarheid, en om de budgettaire neutraliteit zo goed mogelijk te
borgen. Dit wordt in het voorstel voor de ALV nader uitgewerkt en toegelicht. Om het vragen van
een bijdrage voor het Fonds van alle gemeenten van een deugdelijke juridische basis te voorzien,
wordt hierover een bepaling in de statuten van de VNG opgenomen. Ook dit voorstel komt aan de
orde in de ALV van 14 juni 2017.
Van belang voor uw gemeentebegroting 2018
De reden om u vooruitlopend daarop alvast te informeren, is dat de technische omzetting gevolgen
heeft voor de presentatie van de financiering van de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten in de
gemeentebegroting vanaf 2018, en u te faciliteren bij de aankondiging hiervan in uw voorjaars- of
lentenota. Uiteraard staat het elke gemeente vrij (binnen de generieke kaders) om te bepalen hoe
zij deze technische omzetting verantwoordt in de voorjaars- of lentenota en uiteindelijk de
gemeentebegroting vanaf 2018. Bij wijze van handreiking treft u in de bijlage daarvoor een
modeltekst aan die u desgewenst kunt overnemen in (de ontwerpen van) uw voorjaars- of lentenota
voor de begroting 2018.
Voorbereiding voor de Algemene ledenvergadering 2017
Het integrale voorstel voor de uitwerking van het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering
ontvangt u half mei samen met de andere stukken voor de ALV 2017.
Over de uitwerking van de besluiten die op de BALV in november 2016 zijn genomen over de
omgang met de collectief gefinancierde instellingen in het Sociaal Domein ontvangt u een aparte
ledenbrief.

3

Over de fiscale aspecten die samenhangen met deze nieuwe financieringsroute treedt de VNG in overleg
met de Belastingdienst. De uitkomsten daarvan worden, indien en zodra beschikbaar, verwerkt in het
definitieve voorstel aan de ALV.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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Heeft u een vraag?
Voor nadere vragen omtrent het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering kunt u zich wenden
tot het VNG Informatiecentrum (tel.: 070-373 8393).
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen directeur

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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Bijlage:
Toelichting aanpassingen Gemeentefonds voor gezamenlijk uit te voeren
gemeentelijke activiteiten
Technische aanpassing Gemeentefonds voor gezamenlijke uitvoering van gemeentelijke activiteiten
De gemeenten werken op een aantal punten nauw samen om de uitvoering van publieksdiensten te
stroomlijnen en de toegankelijkheid ervan te vergroten. Bijvoorbeeld in het kader van de Digitale
Agenda 2020. De financiering van dergelijke gezamenlijke gemeentelijke activiteiten verliep tot en
met 2017 door een uitname uit het Gemeentefonds (na goedkeuring ervan door de Algemene
Ledenvergadering van de VNG), die BZK uitbetaalde aan de VNG. Met ingang van 2018 wordt de
financieringsroute aangepast. De middelen voor de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten worden
vanaf dat moment niet meer onttrokken aan het Gemeentefonds maar naar rato bij alle gemeenten
opgevraagd (gefactureerd) door de VNG, die de gezamenlijke gemeentelijke activiteiten organiseert
en uitvoert. Daartoe wordt het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering in het leven geroepen.
De bijdrage van de gemeenten aan het fonds is even groot als de uitname die het ministerie van
BZK uit het Gemeentefonds zou hebben gedaan. De technische aanpassing pakt dus budgettair
neutraal uit. Jaarlijks legt de VNG aan alle gemeenten verantwoording af over de gezamenlijke
gemeentelijke activiteiten in de Algemene Ledenvergadering.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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Inleiding
Algemeen
Het voorliggende jaarverslag 2016, onderdeel van het jaarrekeningproces 2016, is de verantwoording over de uitvoering
van de programma’s van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (hierna te noemen VRBZO). De programma’s die de
organisatie kent zijn de volgende (inclusief programmaproducten):
1.

2.

3.

Brandweerzorg
a.

Risicobeheersing

b.

Incidentbestrijding

Veiligheid
a.

GHOR

b.

Crisisbeheersing

c.

Bevolkingszorg

d.

GMK (excl. MKA)

a.

MKA

b.

Ambulancezorg

Zorg

4.

Financiering

5.

Reserves

De opzet van het jaarverslag 2016 is voor een groot deel gebaseerd op de inhoud van de eerdere tussentijdse
bestuurlijke tussenrapportages en de jaarplannen 2016.

Opzet jaarverslag 2016
In voorliggend jaarverslag zal onder andere aandacht worden besteed aan:
-

de voortgang van de thema’s zoals opgenomen in het in 2015 vastgestelde meerjarenbeleidsplan 2015 - 2019 en
het daaruit voortvloeiende jaarplan 2016;

-

de financiële situatie, waaronder het jaarresultaat van 2016;

-

de operationele prestaties van VRBZO;

-

tot slot de paragrafen die vanuit wet- en regelgeving verplicht moeten worden opgenomen in het jaarverslag. In deze
paragrafen is onder meer informatie opgenomen over Risicomanagement en weerstandsvermogen, bedrijfsvoering
en onderhoud kapitaalgoederen

Naast dit uitgebreide jaarverslag hebben we ook nog een verkorte versie. Deze wordt samen met dit document
aangeboden aan het bestuur. Na definitieve vaststelling is de samenvatting te lezen op www.vrbzo.nl.
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1

Strategische agenda VRBZO

In dit hoofdstuk wordt de opvolging met betrekking tot de strategische agenda beschreven zoals benoemd in het
meerjarenbeleidsplan 2015-2019 en het jaarplan 2016.
VRBZO heeft in 2015 het meerjarenbeleidsplan 2015 - 2019 opgesteld en laten vaststellen door het Algemeen Bestuur
op 3 juli 2015. Hiernaast wordt gepresenteerd welke doelstellingen opgenomen zijn in het beleidsplan 2015 – 2019. Op
basis van dit meerjarenbeleidsplan heeft
VRBZO een jaarplan 2016 opgesteld en
laten vaststellen. Deze paragraaf geeft
inzicht in de voortgang met betrekking tot de
vier opgestelde doelstellingen, projecten en
activiteiten zoals opgenomen in het VRBZO
jaarplan 2016.
Daarnaast verschaft deze paragraaf inzicht
in de mate waarin de doelstellingen zoals
benoemd in het meerjarenbeleidsplan zijn
behaald.
De kolom ‘status’ geeft aan de hand van de
arcering aan welke status de doelstelling
heeft. De status groen houdt in dat de
doelstelling volledig behaald is oftewel we
hebben alle voorgenomen activiteiten in
2016 uit kunnen voeren. De status ‘geel’
betekent dat we deels de doelstelling hebben
gerealiseerd en dat er nog (enkele)
activiteiten opvolging dienen te krijgen in
2017. De status ‘rood’ betekent dat we de
doelstelling niet gerealiseerd hebben en
nagenoeg geen enkele activiteit hebben
(kunnen) uitvoeren.
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1.1

Jaarplandoelstellingen 2016

Van de vier jaarplandoelstellingen is er 1 doelstelling volledig gerealiseerd. Voor drie jaarplandoelstellingen staan er
enkele punten open ter afhandeling. Welke punten dit zijn is hieronder beschreven.

1.1.1

Implementatie Toekomstvisie Brandweerzorg

In 2016 heeft VRBZO zich ten doel gesteld om de toekomstvisie brandweerzorg te implementeren. Deze doelstelling is in
2016 volledig behaald waarmee de structurele bezuinigingstaak tot 2018 ook ingevuld is. De in het meerjarenbeleidsplan
benoemde doelstelling ‘VRBZO richt een netwerkorganisatie in met de gemeentelijke adviseurs’ hangt hier ook mee
samen evenals de doelstelling ‘VRBZO ontwikkelt en implementeert methoden en programma’s voor Brandveilig Leven’
Wat gingen we doen?

Status

Resultaat

Vervolg (indien van
toepassing)

1) VRBZO stelt de uitwerking van de

1&2) Het personeel- en materieelspreidingsplan is

Toekomstvisie Brandweerzorg voor

opgesteld en vastgesteld. Op basis van deze

repressief brandweeroptreden vast in

plannen is een vooruitblik gemaakt of dat de

een personeel- en

beoogde besparingen ook daadwerkelijk

materieelspreidingsplan waarmee

gerealiseerd konden worden. Dit bleek niet het geval

duidelijkheid ontstaat over de exacte

waarna bestuurlijk is vastgesteld dat de structurele

gevolgen van de Toekomstvisie

budget ruimte zoals verantwoord bij de jaarrekening

Brandweerzorg voor de organisatie.

2015 benut wordt om alsnog de besparingen tijdig te
kunnen realiseren. Inmiddels zijn de structurele

2) De taakstelling van 2015 – 2018

besparingen jaarschijf 2016 ingeboekt en

(circa € 4,5 miljoen incl. bijdrage

gerealiseerd. De totale structurele besparing welke

brandveilig leven 0,3 miljoen) uit de

in 2018 gerealiseerd moet worden kent inmiddels

Toekomstvisie Brandweerzorg wordt

ook al zijn invulling in de begroting.

structureel ingevuld in de begroting
door het hierboven genoemde
personeel- en
materieelspreidingsplan.

3) VRBZO ontwikkelt en

3) Het uitvoeringsplan is opgesteld en gereed. Er

implementeert methoden en

hebben uitvoerige gesprekken plaats gevonden met

programma’s voor Brandveilig Leven.

gemeenten om in beeld te brengen welke behoefte
er is waar Brandveilig Leven een rol in kan spelen.
Op basis van deze gesprekken zijn diverse
activiteiten in het kader van Brandveilig Leven
uitgevoerd. Welke activiteiten zijn uitgevoerd wordt
onder andere beschreven in paragraaf 3.1.1.
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Wat gingen we doen?

Status

Resultaat

Vervolg (indien van
toepassing)

4) VRBZO werkt risicogericht in zijn

4) VRBZO werkt steeds meer risicogericht in zijn

advisering en controlerende taken.

advisering en controlerende taken conform de
opgestelde werkwijzer. Deze werkwijzer is ook aan
de gemeente gecommuniceerd. Om ons personeel
risicogericht te laten werken zijn er trainingen
verzorgt teneinde de adviseringen te verbeteren.

1.1.2

Voorbereidingen treffen op de (vervroegde) samenvoeging van de meldkamers
Brabant- Noord en Brabant-Zuidoost zodanig dat de samenvoeging in 2018 soepel
verloopt.

Na ondertekening van het transitieakkoord waarin alle partijen akkoord hebben gegeven op het vormen van de landelijke
meldkamer organisatie (LMO) is er in 2016 een heroriëntatie geweest op de vorming van de LMO. Hierin is opgenomen
dat de Veiligheidsregio’s verantwoordelijk zijn om voor 2020 de gezamenlijke 10 meldkamerlocaties te realiseren en dat
hierna de meldkamerlocaties als bijzonder onderdeel binnen de Politie zullen vallen. Voor Veiligheidsregio BrabantZuidoost is bepaald dat de samengevoegde meldkamer regio Oost Brabant gehuisvest dient te zijn in Den Bosch. De
Bestuurlijke Begeleidingsgroep die hiermee belast is, heeft bepaald dat gezamenlijke huisvesting en samenwerken
eerder gewenst is dan 2020 en wel in 2018.
Wat gingen we doen?

Status

Resultaat

Vervolg (indien van
toepassing)

1) We leveren een bijdrage aan het

1) Er is een business case huisvesting en ICT

1) De business case

opstellen van een business case

opgesteld en vastgesteld door de diverse besturen

personeel, het

zodanig dat deze tijdig voorgelegd

van de deelnemende organisaties. Het opstellen van

samenvoegingsplan en de

kan worden aan het Algemeen

de business case personeel is vertraagd. Het

samenwerkingsovereenkom

Bestuur ter besluitvorming.

opleveren van een samenwerkingsovereenkomst is

st worden in 2017

mede hiervan afhankelijk en om die reden uitgesteld

opgeleverd.

tot 2017. Deze vertraging heeft geen nadelige
gevolgen voor de totaal planning.

2) Op basis van de business case

2) Bij de business case huisvesting en ICT is een

2) De notitie over

worden frictiekosten en

inschatting gemaakt van de te verwachten frictie en

desinvesterings- en

desinvesteringskosten inzichtelijk

desinvesteringskosten. Inmiddels is op basis van de

frictiekosten wordt begin

gemaakt en kunnen we hier

huidige inzichten een notitie opgesteld hoe we om

2017 aangeboden aan de

regelingen voor treffen.

denken te gaan met deze (verwachte) frictie en

diverse besturen en

desinvesteringskosten.

organisaties.

3) Er is door beide meldkamers een gezamenlijk

3) De harmonisatie van

3) De huidige samenwerking tussen
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Wat gingen we doen?

Status

Resultaat

Vervolg (indien van
toepassing)

beide meldkamers wordt

strategisch management team en een operationeel

GMS en GIS zal

geïntensiveerd door onder andere:

managementteam gevormd en alle investeringen

plaatsvinden in 2017

worden gezamenlijk uitgevoerd.

wanneer de meldkamer Den



inrichten en implementeren



van 1 GMS en GIS





Harmonisatie van GMS en GIS loopt

Bosch tijdelijk ondergebracht

systeem voor beide huidige

vertraging op met name doordat het

wordt in Eindhoven.

meldkamers.

meldkamer diensten centrum (Nationale

uitwisselen van personeel

Politie) onvoldoende capaciteit. De

en afstemmen van

harmonisatie wordt hiermee uitgesteld tot

werkprocedures.

2017 maar dit heeft geen nadele gevolgen

samenwerken op het

voor de totale planning.

gebied van opleidingen en



Werkprocedures worden geharmoniseerd.

het oefenen en trainen



Samenwerken op het gebied van de

voor de functie van

Calamiteiten Coördinator (CaCo) door

Calamiteiten Coördinator

beide meldkamers is dit jaar niet opgepakt

(CaCo) op de meldkamer.

met name doordat de invulling van de
CaCo tussen beide regio’s verschillend is
en er nog geen landelijke beleidslijn
ontwikkeld is.

1.1.3

Doorontwikkelen van het lerend vermogen van de organisatie.

VRBZO streeft ernaar een lerende organisatie te zijn. Evaluaties hebben als doel vast te stellen wat goed en wat fout is
gegaan. Fouten moeten leiden tot verbetering, goede zaken moeten we vasthouden en breder toepassen. In 2016
hebben we ons gericht op het meer systematisch borgen van deze grondhouding.
Wat gingen we doen?

Status

Resultaat

Vervolg (indien van
toepassing)

1) Doorontwikkelen en

1) De landelijk ontwikkelde systematiek voor het e-

1) Binnen VRBZO wordt de

implementeren van de

portfolio is niet vastgesteld als landelijk model,

portfoliosystematiek

portfoliosystematiek zodanig dat

omdat er te grote faseverschillen tussen de regio's

ingebracht per 2017 voor

inzicht ontstaat in de

zitten.

enkele functies. Per 2019

vakbekwaamheid van onze
medewerkers.

dient deze voor de hele
Voor het gebruik van het portfolio binnen VRBZO

organisatie

zelf hebben in 2016 nagenoeg geen ontwikkelingen

geïmplementeerd te zijn.

plaatsgevonden.

2) Verbeteren van de

2&3) De evaluatiesystematiek is gewijzigd en klaar

2) Om de kwaliteit van de
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Wat gingen we doen?

Status

Resultaat

Vervolg (indien van
toepassing)

evaluatiesystematiek GRIP zodanig

om in 2017 gebruikt te worden. Hierin is de

werkwijze te borgen dienen

dat er een systematische werkwijze

werkwijze van de RAV / GHOR meegenomen en op

er in 2017 nog enkele

is om oefeningen en inzetten te

die manier proberen we hands-on gebruik te maken

activiteiten te worden

evalueren waarin leerpunten worden

van de verbetersystematiek van bijvoorbeeld de

uitgevoerd.

bepaald. De leerpunten krijgen

RAV.

vervolgens een eigenaar en ze
worden opgenomen in de bestaande
P&C cyclus zodat duidelijk is op
welke wijze betrokkenen hier een rol
in hebben en krijgen.

3) Het onderzoeken van de
toepasbaarheid van een
verbetersystematiek binnen VRBZO
zodanig dat de voor ons bruikbare
onderdelen geïmplementeerd worden
in de organisatie.

1.1.4

Efficiënt en effectief samenwerken

In 2016 heeft VRBZO zich gericht op het efficiënt en effectief samenwerken. Voor de externe samenwerking is dit gericht
geweest op een verkenning van de mogelijkheden voor de samenwerking met de GGD Brabant-Zuidoost conform de in
het meerjarenbeleidsplan genoemde doelstelling hierover. Voor de interne samenwerking is nadrukkelijk ingezet op de
voorbereidingen die getroffen moeten worden om de gewenste werkwijze en samenwerking te ondersteunen met de
juiste huisvesting van personeel.
Wat gingen we doen?

Status

Resultaat

Vervolg (indien van
toepassing)

1) Onderzoeken in hoeverre er

1) Na onderzoek bleek verregaande samenwerking

samengewerkt kan worden met de

op korte termijn met de GGD niet haalbaar maar is

GGD Brabant-Zuidoost op het gebied

naar aanleiding van een gezamenlijk onderzoek van

van bedrijfsvoering en/of huisvesting

de diverse Gemeenschappelijke Regelingen uit de

zodanig dat dit leidt tot een

regio een rapport opgeleverd over hoe de diverse

bestuurlijk voorstel om de

Gemeenschappelijke Regelingen meer uniformiteit

samenwerking te effectueren.

kunnen aanbrengen in hun Planning & controlcyclus,
en de hieruit voortkomende bestuurlijke stukken. Dit
rapport is bestuurlijk aangeboden en de diverse GRen hebben de nodige wijzigingen in hun P&C cyclus
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Wat gingen we doen?

Status

Resultaat

Vervolg (indien van
toepassing)

aangebracht.

2a) Opleveren van een strategisch
huisvestingsbeleid en dit in het 2

e

2a&b) De eerste versie van het huisvestingsplan had

2a) De visie op huisvesting

onvoldoende draagkracht binnen de organisatie

zal in 2017 verder

kwartaal aanbieden aan het

waarna een heroriëntatie van het huisvestingsplan

uitontwikkeld worden.

Algemeen Bestuur.

en het gelopen proces heeft plaatsgevonden. Dit

2b) Voorbereidingen treffen om in de

brengt vertragingen met zich mee alsmede ook

2b) De nodige actie- en

kansen door nadrukkelijk andere ontwikkelingen te

uitgangspunten om voor 1

betrekken in het huisvestingsplan zoals de inrichting

september het huidige

van de ‘werkplaatsen’ binnen Incidentbestrijding.

kantoorpand in Eindhoven te

eerste helft van 2017 het strategisch

verlaten worden leiden in

huisvestingsbeleid daadwerkelijk tot

2017 tot definitieve

uitvoer te brengen.

besluitvorming en
bijbehorende implementatie.

1.2

Opvolging doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan 2015 – 2019

In het VRBZO Jaarplan zijn niet alle doelstellingen zoals benoemd in het meerjarenbeleidsplan opgenomen omdat deze,
zoals aangegeven bij het jaarplan 2016, niet altijd de hoogste prioriteit hebben gekregen in 2016 en we slechts de
belangrijkste doelstellingen zichtbaar hebben willen maken voor bestuurders. Desalniettemin is er bij aanbieding van het
jaarplan 2016 ook aangegeven dat bij het opleveren van het jaarverslag 2016 inzicht geboden wordt in de opvolging van
de in het meerjarenbeleidsplan benoemde doelstellingen voor het jaar 2016. Onderstaande tabel geeft inzicht in de 15
doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan. 11 doelstellingen hebben we in 2016 geheel kunnen afronden. 2
doelstellingen zijn deels afgerond en 2 doelstellingen zijn niet afgerond en kennen hun vervolg in 2017.
Doelstelling meerjarenbeleidsplan

Status

Toelichting op de voortgang

VRBZO streeft naar shared services met GGD Brabant-Zuidoost

Zie doelstelling en toelichting op de voortgang bij

en verkent de mogelijkheden om dit met Omgevingsdienst

paragraaf 1.1.4. Een nadere verkenning zal in 2017

Zuidoost-Brabant te doen.

plaats gaan vinden gelijktijdig met een verkenning naar
samenwerking met Veiligheidsregio Brabant Noord

VRBZO richt een netwerkorganisatie in met de gemeentelijke

VRBZO heeft veelvuldig en regelmatig contact met de

adviseurs.

gemeentelijke adviseurs en weet deze steeds beter te
vinden.

VRBZO volgt de landelijke aanpak van projecten die voortkomen

VRBZO volgt de landelijke aanpak van de projecten

uit de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s.

voortkomend uit de strategische agenda en, waar
mogelijk, implementeert deze binnen de eigen
organisatie.
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Doelstelling meerjarenbeleidsplan

Status

Toelichting op de voortgang

VRBZO ontwikkelt en implementeert methoden en programma’s

Zie doelstelling en toelichting op de voortgang bij

voor Brandveilig Leven.

paragraaf 1.1.1.

VRBZO voert het beleidsplan Risicocommunicatie Brabant uit.

Met een begeleidende brief en een begeleidende film
(en een e-mail als follow up) is het plan verstuurd naar
alle Brabantse burgemeesters. Tegelijkertijd zijn we in
2016 gestart met het bezoeken van de gemeenten.
Tijdens deze bezoeken werd het uitvoeringsplan
risicocommunicatie toegelicht aan ARB'ers / IVC'ers en
communicatieadviseurs. Zij reageerden allen positief
op onze aanpak en hebben hun medewerking en
samenwerking toegezegd.

VRBZO stelt de uitgangspunten voor repressief

Zie doelstelling en toelichting op de voortgang bij

brandweeroptreden vast in een regionale werkmethode (2015) en

paragraaf 1.1.1.

in een personeel- en materieelplan (2016).
VRBZO geeft samen met GGD Brabant-Zuidoost invulling aan

Hier is in 2016 geen invulling aangegeven anders dan

ambulancezorg door shared services en gezamenlijke

de samenwerking op het gebied van Planning & control

huisvesting.

samen met de andere Gemeenschappelijke
Regelingen in ons werkgebied. De samenwerking op
huisvesting krijgt vorm in 2017 en komende jaren en is
benoemd in het jaarplan 2017.

VRBZO draagt zorg voor een goede ontvlechting van de

Zie doelstelling en toelichting op de voortgang bij

Gemeenschappelijke Meldkamer.

paragraaf 1.1.2.

VRBZO houdt een samenhangende zorgketen in opgeschaalde

Betreft een van de reguliere en primaire

situaties in stand.

taakuitvoeringen van de GHOR als onderdeel van
VRBZO.

VRBZO is voorbereid op de effecten van grootschalige uitval van

Er is een plan opgesteld dat de crisisorganisatie

nutsvoorzieningen

voorbereid op de effecten van grootschalige uitval van
nutsvoorzieningen. Met dit plan is de crisisorganisatie
in staat er voor te zorgen dat de continuïteit van de
samenleving zo goed als mogelijk geborgd blijft bij een
dergelijke crisissituatie. In 2017 wordt het plan getest.

VRBZO verkent de meerwaarde van haar crisisorganisatie voor

De gemeenten zijn in 2016 bevraagd om de

crises met een sociaal-maatschappelijke impact

vraagstelling te concretiseren. Dit heeft geleidt tot een
beperkte reactie waardoor het lastig is gebleken de
mogelijke meerwaarde bij crises met een sociaalmaatschappelijke impact te verkennen. In 2017 laten
we deze verkenning nadrukkelijk onderdeel zijn van de
opdracht om te komen tot een bestuurlijke visie op
Crisisbeheersing.
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Doelstelling meerjarenbeleidsplan

Status

Toelichting op de voortgang

VRBZO biedt de benodigde ondersteuning in de nafase van

Er is in de praktijk ervaring opgedaan met het

incidenten

vraagstuk door de inzet van onderdelen van VRBZO
tijdens de nafase van de hagelstorm en de
bandenbrand in Somerenheide. Beide cases worden
onderzocht en geëvalueerd en de bevindingen worden
betrokken bij de totstandkoming van de visie op
crisisbeheersing in 2017.

VRBZO sluit aan op landelijke ontwikkelingen voor kwaliteitszorg

VRBZO volgt de landelijke ontwikkelingen op het
gebied van kwaliteitszorg op de voet. Zo is in 2016
nadrukkelijk voorbereid op de visitatie van VRBZO door
een andere Veiligheidsregio in 2017 als onderdeel van
kwaliteitszorg.

VRBZO ontwikkelt haar personeelsbeleid in de richting van human

In 2016 is onder andere de nieuwe HR-gesprekscyclus

resource development

ontwikkeld en de werktijdenregeling gemoderniseerd
welke beide hun effect zullen hebben in 2017. De
doorontwikkeling van het personeelsbeleid zal zijn
vervolg kennen in komende jaren.

VRBZO richt haar zorg voor medewerkers in op basis van

VRBZO houdt rekening met de Arbowetgeving bij haar

Arbowetgeving

zorg voor haar medewerkers.

12
Versie 1

2

Financieel resultaat 2016

De jaarrekening 2016 sluit af met een positief exploitatieresultaat van € 2,4 miljoen. Dit is ruim 3,5% van de totale
begroting van € 68,6 miljoen. De grafiek toont uit welke onderdelen dit resultaat is opgebouwd.

Factoren waardoor het resultaat toenam


Minder kapitaallasten bij met name Incidentbestrijding door de uitgestelde en vertraagde investeringen van met
name tankautospuiten en arbeidshygiëne (Incidentbestrijding).



Vooruitlopend op de samenvoeging van de meldkamers doet de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) geen
investeringen meer. In de toekomst zal het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) van de Veiligheidsregio’s
Brabant-Zuidoost (VRBZO) en Brabant-Noord deze investeringen overnemen. VRBZO wordt dan doorbelast
voor haar aandeel in de kapitaallasten.



Doordat minder medewerkers gebruik maken van de FLO-regeling en langer blijven doorwerken, blijven de
uitkeringen aan FLO en de daarvoor ontvangen vergoedingen van Loyalis achter bij de begroting.



Door het centraliseren van budgetten van de brandweerposten zijn diverse aanbestedings- en
synergievoordelen gerealiseerd.

Factoren waardoor het resultaat afnam


Hogere loonkosten door de invoering van het individueel keuzebudget per 1 januari 2017. Vanaf 2016 moet het
opgebouwde vakantiegeld toegerekend worden aan het jaar waarin het opgebouwd wordt met als gevolg dat we
voor 2016 eenmalig een reservering hiervoor moeten opnemen.



De extreme brand in Someren en de hierbij gepaard gaande lange inzet van vrijwilligers en de crisisorganisatie
hebben tot extra kosten geleid van € 0,2 miljoen.
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Toekomstvisie Brandweerzorg
In de begroting is de implementatie van de Toekomstvisie Brandweerzorg volledig verwerkt. De bezuinigingstaakstelling
voor 2016 bedroeg € 2,8 miljoen en is volledig gerealiseerd. VRBZO ligt op koers om de taakstellingen voor 2017 en
2018 (oplopend tot € 4,9 miljoen ) te realiseren. Hieronder wordt per onderdeel beschreven wat de status is van de
implementatie van de Toekomstvisie Brandweerzorg en de hieraan gelieerde bezuinigingstaakstelling.

Inboeking
2016

2017

2018

Saldo 2018

€ 129.000
€ 11.000
€ 306.000
€ 446.000

€0
€0
€ 142.931
€ 142.931

€ 93.100
€ 9.420
€ 346.344
€ 448.864

€ 93.100
€ 9.420
€ 352.293
€ 454.813

€ 8.813

Personeel - Vrijwilligers
Personeel - Beroeps
Subtotaal personeel gerelateerd

€ 958.000
€ 1.426.000
€ 2.384.000

€ 145.000
€ 939.248
€ 1.084.248

€ 450.000
€ 980.724
€ 1.430.724

€ 994.471
€ 1.380.716
€ 2.375.187

-€ 8.813

Inkoop en clustervorming IB
Bedrijfsvoering
Subtotaal diverse

€ 600.000
€ 566.500
€ 1.166.500

€ 399.321
€ 304.903
€ 704.224

€ 433.412
€ 377.781
€ 811.193

€ 600.000
€ 566.500
€ 1.166.500

€0

Totaal Toekomstvisie

€ 3.996.500

€ 1.931.403

€ 2.690.781

€ 3.996.500

€0

€ 607.152
€ 250.000
€ 7.848
€ 865.000

€ 607.152
€ 250.000
€ 7.848
€ 865.000

€ 607.152
€ 250.000
€ 7.848
€ 865.000

€ 607.152
€ 250.000
€ 7.848
€ 865.000

€0

€ 4.861.500

€ 2.796.403

€ 3.555.781

€ 4.861.500

€0

Toekomstvisie

Bijgestelde plan
Besparing

Tankautospuiten
Redvoertuigen
Hulpverlenings-voertuigen
Subtotaal voertuig gerelateerd

Aanvullende bezuinigingen
Structurele budgetruimte uit 2015
FLO
Restant
Totaal aanvullend
Totaal Toekomstvisie en aanvullend

Voertuig gerelateerde bezuinigingen
De tankautospuiten; redvoertuigen en hulpverleningsvoertuigen die zijn aangewezen om te komen vervallen zijn eind
2016 buiten dienst gesteld. Daardoor zijn er vanaf 2017 minder kapitaallasten en exploitatiekosten zoals onderhoud. In
2016 zijn er ook al investeringskredieten voor het vervangen van hulpverleningsvoertuigen geschrapt die gezien de
taakstelling niet meer vervangen hoeven te worden. Daardoor is de bezuinigingstaakstelling op voertuigen in 2016
behaald en wordt deze naar verwachting ook voor 2017 en 2018 volledig behaald.
Personeel gerelateerde bezuinigingen
Een aantal vrijwilligers hebben in 2016 afscheid genomen van de organisatie. Deze uitstroom van vrijwilligers is
grotendeels een uitvloeisel van de bezuinigingstaakstelling van de Toekomstvisie Brandweerzorg. Op bepaalde posten
worden de ontstane vacatures voor vrijwilligers niet ingevuld. Hierdoor is de begroting voor de loonkosten van vrijwilligers
verlaagd. Voor 2017 wordt een verdere daling van het aantal vrijwilligers verwacht en worden de budgetten die een
relatie hebben met het aantal vrijwilligers verder verlaagd. Aangenomen wordt dat op 1 januari 2018 alle bovenformatieve
vrijwilligers zijn uitgestroomd. Dan vindt er opnieuw een verlaging van de aan vrijwilligers gerelateerde budgetten plaats.
Mocht het natuurlijk verloop van de vrijwilligers achterblijven bij deze verwachting dan is er vooralsnog geen intentie om
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te komen tot gedwongen ontslagen. Dit kan mogelijkerwijs een vertraging betekenen in de realisatie van de
bezuinigingstaakstelling
Al enkele jaren worden vacatures voor operationele brandweermedewerkers (niet zijnde vrijwilligers) niet meer ingevuld.
Hierdoor is in 2016 bijna de volledige bezuiniging gerealiseerd. De besparing neemt in 2017 nog iets toe en zal in 2018
volledig gerealiseerd worden.
Diverse gerelateerde bezuinigingen
VRBZO slaagt erin om de beoogde besparing te realiseren. Als gevolg van de aard van de beoogde besparing
(inkoopvoordeel en voordeel als gevolg van clustervorming) wordt de besparing op uiteenlopende kostensoorten
gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de besparing op bedrijfsvoering.
Aanvullende bezuinigingen
De aanvullende bezuinigingen die gedefinieerd zijn bij de derde begrotingswijziging 2016 zijn alle in 2016 gerealiseerd en
zijn in 2016 ingeboekt. Deze aanvullende bezuinigingen waren nodig omdat bleek dat de beoogde
bezuinigingstaakstelling gelieerd aan de Toekomstvisie Brandweerzorg niet haalbaar leek gegeven de daarvoor getroffen
maatregelen. Op deze manier voldoet de organisatie alsnog aan de bestuurlijk vastgelegde kaders.

15
Versie 1

3

Programma’s en Producten

VRBZO kent in haar begroting 2016 5 programma’s. Tot het eerste programma ‘Brandweerzorg’ behoren alle activiteiten
op het gebied van Risicobeheersing en Incidentbestrijding, binnen het tweede programma ‘Veiligheid’ vinden de
(brandweer)activiteiten van de Gemeenschappelijke Meldkamer, de GHOR, Crisisbeheersing en Bevolkingszorg plaats.
In het derde programma genaamd ‘Zorg’ vinden de activiteiten van de ambulancezorg en de Meldkamer ambulances
plaats. De laatste twee programma’s genaamd ‘Financiering’ en reserves betreffen de financiering van VRBZO.
Dit hoofdstuk beschrijft de geleverde prestaties in 2016 per programmaproduct. Bij de programmaproducten financiering
en reserves worden er geen geleverde prestaties beschreven aangezien dit enkel financiële programma’s zijn. Voor een
nadere toelichting op de financiering wordt verwezen naar de jaarrekening 2016.

3.1

Brandweerzorg

Het programma brandweerzorg kent de producten Incidentbestrijding en Risicobeheersing. Hieronder worden de
operationele prestaties beschreven met betrekking tot de in het programma Brandweerzorg opgenomen
programmaproducten.

3.1.1

Risicobeheersing

Risicobeheersing heeft zich in 2016 gericht op het zo veel mogelijk voorkomen van onveilige situaties en
omstandigheden en het beperken en beheersen van risico's. Van controle op en advies over brandveiligheid
(bijvoorbeeld in relatie tot bouwvoorschriften en gebruiksvoorschriften) tot het geven van voorlichting over Brandveilig
Leven. Dit met tot doel kennis, gedrag en verantwoordelijkheidsbesef van burgers en instellingen en andere betrokkenen
op het terrein van brandveiligheid te verhogen.

Geleverde prestaties Risicobeheersing
Brandveilig leven
Belangrijk onderdeel binnen risicobeheersing betrof de uitrol en activiteiten van Brandveilig Leven. Hiertoe zijn
functionarissen vrij gemaakt, is een programmaplan opgesteld en zijn er diverse activiteiten georganiseerd in
samenspraak met de gemeente over brandveiligheid. Of de beoogde effecten bereikt worden zullen we daar waar
mogelijk meten aan de hand van effectmetingen door het bevragen over de ervaring, kennis, deelname etcetera van de
uitgevoerde activiteit. De gesprekken met een externe partij dat metingen kan uitvoeren opde kwantiteit van de
producten Brandveilig wonen, voorlichting algemeen en voorlichting over brand, zijn gestold in een plan van aanpak voor
een onderzoek dat in 2017 zal worden uitgevoerd. In oktober 2017 zullen de resultaten in een onderzoeksrapport worden
gepresenteerd.
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In 2016 zijn er 12 voorlichtingen ‘na Brand’ bijeenkomsten gehouden, 23 gebouwen bezocht van in totaal 6 verschillende
zorginstellingen verdeeld over de regio in het kader van brandveilig leven en zijn in verschillende gemeenten
woningchecks brandveiligheid uitgevoerd door vrijwilligers die opgeleid zijn door VRBZO. Zo zijn er in 2016 10 nieuwe
vrijwilligers op dit gebied opgeleid en worden er gesprekken gevoerd voor verdere uitbreiding van de activiteiten in
andere gemeenten.

In 2016 heeft een doorontwikkeling van het lespakket plaatsgevonden. Het nieuwe lespakket genaamd: ‘brandweer op
school’, is vanaf de start van het nieuwe schooljaar in september in gebruik genomen. De doorontwikkeling heeft erin
geresulteerd dat de uitgevoerde examens makkelijker en eenduidiger uit te lezen zijn door de school en VRBZO. Ook is
de procedure versimpelt voor andere Veiligheidsregio’s om het lespakket toe te passen binnen de eigen regio.
Er is een plan en opzet gemaakt voor het uitrollen van het product binnen de gehele regio. Collega’s uit het land
(veiligheidsregio’s) zijn op de hoogte gebracht van de doorontwikkeling en de regie die VRBZO hierin is gaan voeren
vanaf 2016. In 2016 zijn in totaal 13.260 boekjes uitgegeven, verdeeld over 92 basisscholen.
Er hebben 88 voorlichtingsbijeenkomsten brandveilig bewustzijn plaatsgevonden die hoofdzakelijk zijn verleent aan de
doelgroep ouderen. Deze voorlichtingen werden bij diverse verzorgingstehuizen en buurtgebouwen gehouden.
Advisering
Risicobeheersing verleende 2.151 adviezen op
diverse gebieden als externe veiligheid, Wabo (Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht) gerelateerde
zaken en evenementen. De sector analyseert eerst
mogelijke risico’s, om op basis daarvan te bepalen
waar en wanneer een advies nodig is. Met andere
woorden: meer kijken naar de context en het grotere
geheel en minder regels ‘afvinken’.
In 2015 is het integraal advies geïntroduceerd en is dit
proces in 2016 verder geoptimaliseerd. Hiermee
wordt een advies over evenementenveiligheid nu door de GHOR en door de Brandweer in één advies aan de gemeente
gepresenteerd.
De meeste van deze adviezen kennen een wettelijke dan wel bestuurlijke doorlooptijd waarbinnen het advies geleverd
moet worden. In 90% van de gevallen voldeed VRBZO in 2016 aan haar doorlooptermijnen.
Indicator

Omschrijving

Norm

Realisatie

Voldaan aan
norm?

Verwerkingstijd

In welk percentage van

90% van de ontvangen

adviezen

de ontvangen

adviesaanvragen is

adviesaanvragen wordt

binnen de termijn

90%

Voldoet aan
de norm
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het advies geleverd

geleverd.

binnen de termijn die
daarvoor staat.
Risicocommunicatie
In het kader van de wettelijke taak Risicocommunicatie is in 2015 voor het eerst in gezamenlijkheid met de 3 Brabantse
Veiligheidsregio’s een eenduidig beleidsplan vastgesteld door de 3 afzonderlijke Algemene Besturen van die
veiligheidsregio’s. Het beleidsplan risicocommunicatie “een Brabantse krachtenbundeling” was hiermee het uitgangspunt
voor de Brabantse regio’s om in samenwerking aan de slag te gaan met deze taak. Dit heeft in 216 geleidt tot het
bezoeken van de gemeenten. Tijdens deze bezoeken werd het uitvoeringsplan risicocommunicatie toegelicht aan ARB /
IVC en communicatieadviseurs. Zij reageerden allen positief op onze aanpak en hebben hun medewerking en
samenwerking toegezegd. De gemeenten zien de waarde van een goede risicocommunicatie steeds meer in.
Controles
In 2016 hebben we gebruik gemaakt van het digitale toezicht hulpmiddel om onze controles efficiënter en beter uit te
kunnen voeren. De ervaringen opgedaan met dit systeem leren dat het een goed hulpmiddel is maar nog niet perfect. In
2017 wordt dit verder doorontwikkeld in samenhang met de nieuwe kernregistratie objecten en het nieuwe zaaksysteem.
Controles bouwwerken
In het afgelopen jaar zijn zo’n 2300 controles op
brandveiligheid ingesteld. Dit betreft zowel eerste
controles als ook hercontroles na een overtreding. In
ongeveer 1300 situaties zijn overtredingen
aangetroffen. De overtredingen zijn veelal na
hercontrole opgelost. Dit betrof onder andere
overtredingen bij bijeenkomstfuncties
(kinderdagverblijven en basisscholen), logiesfuncties
(hotels en studentenhuisvesting) en onderwijsfuncties
(grote scholengemeenschappen).
In ongeveer 60 situaties is het handhavingstraject (dwangsombeschikking) via het bevoegde gezag opgestart.
Naast de advisering en controles brandveiligheid zijn er ook 10 inspecties uitgevoerd bij bedrijven die vallen onder de
BRZO (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) regelgeving in samenwerking met de BRZO partners. Door de intensivering
van het toezicht bij industrie gebouwen die onder de BRZO regelgeving vallen is het aantal geconstateerde
overtredingen (24) toegenomen. Daar waar overtredingen zijn waargenomen heeft ook een hercontrole plaatsgevonden.
Bij deze hercontroles zijn binnen de termijn de geconstateerde gebreken verholpen.
Controles evenementen
De in 2015 ingezette integrale controles bij evenementen hebben ook dit jaar, naast overtredingen op het gebied van
brandveiligheid, weer bijzondere resultaten laten zien. Sprekende voorbeelden zijn onder andere medicatie die niet
voldoet aan de gestelde eisen en onvoldoende opgeleid EHBO personeel.
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Veiligheidsexpedities Geen Nood Bij Brand.
In dit jaar zijn er weer verschillende 0 metingen/veiligheidsexpedities uitgevoerd bij een 5-tal zorginstellingen. Bij 4
zorginstellingen is in samenwerking met deze zorginstellingen op een positieve manier gewerkt aan het vergroten van de
brandveiligheid. Bij 1 zorginstelling heeft het geleid tot tijdelijk opschorting van het convenant maar is de zorginstelling in
samenwerking met een extern brandveiligheid adviesbureau en de Brandweer en het bevoegde gezag een intensief
traject van herstel gestart.
Controles interventieteams (integrale controles)
In steeds meer gemeenten wordt gewerkt met interventieteams die zich richten op een integrale aanpak van onveiligheid.
Dit heeft onder andere in de Peel geleid tot de vorming van het ‘Peelland interventieteam’. Hierbij is VRBZO een van de
partners. Wanneer het team ernstige gebreken aantreft kunnen de controles leiden tot het sluiten van delen van
bouwwerken/woningen of het staken van een bepaald gebruik omdat niet werd voldaan aan de brandveiligheidseisen. In
een aantal gevallen zijn brandonveilige situaties aangetroffen zoals het blokkeren van de vluchtwegen, blusmiddelen niet
gekeurd, ondeugdelijk aangesloten installaties, het ontbreken van de rookmelders en de slechte staat van woningen van
arbeidsmigranten.
Impuls Omgevingsveiligheid
Sinds 2015 loopt het landelijke programma Impuls Omgevingsveiligheid (IOV). Dit programma kent vier
deelprogramma’s. Ook in 2016 heeft VRBZO een bijdrage geleverd in het Impuls Omgevingsveiligheid programma en
met name op deelprogramma’s 1 en 4.
IOV Deelprogramma 1 : Brzo
In 2016 is een aantal projecten ter verbetering van het Brzo-werkveld gestart of gecontinueerd. De werkzaamheden zijn
uitgevoerd door een aantal werkgroepen waaraan inspecteurs en coördinatoren uit het land hebben deelgenomen.
Midden- en West-Brabant fungeert voor Brabant als loket en heeft vanuit die rol de subsidiegelden ontvangen. Deze
gelden zijn verdeeld tussen de drie Brabantse veiligheidsregio’s.
IOV Deelprogramma 4: Ondersteuning bevoegde gezagen Omgevingsveiligheid
In 2016 heeft Veiligheidsregio Brabant Zuidoost namens de Brabantse veiligheidsregio’s een gezamenlijke aanvraag in
gediend voor Deelprogramma 4. De gezamenlijke aanvraag bestond uit een bedrag van € 410.000,--. Deze gelden zijn
verdeeld tussen de drie Brabantse veiligheidsregio’s.
Veiligheidsregio Midden en West Brabant heeft een bedrag van € 202.145,-- ontvangen, Veiligheidsregio Brabant Noord
een bedrag van € 99.930,--. Tot slot heeft Veiligheidsregio Brabant Zuidoost een totaal bedrag van €107.925,-ontvangen vanuit de subsidiegelden IOV Deelprogramma 4. Van deze gelden zijn diverse Brabantse projecten gedraaid
waaronder het project Risico Relevante bedrijven. In dit project hebben de veiligheidsregio’s gezamenlijk met de
omgevingsdiensten een quickscan gemaakt van de geselecteerde bedrijven binnen Brabant.
Daarnaast heeft Veiligheidsregio Brabant Zuidoost binnen Deelprogramma 4 als projectleider van het landelijke project
Risicocommunicatie gefungeerd. De uren en onkosten van de projectleider en participanten worden vergoed. Hiervoor
ontvangt de VRBZO een bedrag van omstreeks 22.000 euro voor. Het doel van het project was om tot landelijke
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risicocommunicatie toolkits te komen en deze beschikbaar te stellen op een online kennisplatform. En dat doel is bereikt.
Met risicocommunicatie collega's uit het hele land zijn we gekomen tot eenduidige communicatieboodschappen over alle
risico's uit het landelijke risicoprofiel.

3.1.2

Incidentbestrijding

Naast het voorkomen en beperken van brand en andere incidenten, richt de brandweer zich op de daadwerkelijke
bestrijding ervan. Onder de noemer ‘Incidentbestrijding’ verricht de brandweer de volgende kerntaken: het bestrijden van
brand, technische hulpverlening, bestrijding gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Om op professionele wijze invulling
te geven aan deze taken is in 2016 de focus gelegd op de verdere verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van het
brandweeroptreden. Intern is volop ingezet op de implementatie van de Toekomstvisie Brandweerzorg (zie hoofdstuk 1
en 2) en de doorontwikkeling van de sector.
De doorontwikkeling van de sector Incidentbestrijding heeft in 2016 een vervolg gekregen. Deze ontwikkeling vergde en
vergt veel van medewerkers in de volle omvang van de sector. Samenwerking en loyaliteit zijn succesfactoren in dit
ontwikkeltraject geweest. Evaluatie leerde dat er nog voldoende ontwikkelpotentieel bestaat, hetgeen verder ter hand
wordt genomen in 2017.

Geleverde prestaties Incidentbestrijding
Incidenten
De sector Incidentbestrijding heeft in 2016 in zijn
totaliteit 5.411 uitrukken gehad. Binnen
brandweerzorg wordt een aantal incidenttypen
onderscheiden. In het hiernaast staande diagram is
het aantal incidenten per incidenttype
weergegeven. Onder autom. alarmen wordt
verstaan het aantal automatische alarmeringen
waarvoor een uitruk is geweest. De categorie brand
spreekt voor zich. Bij de categorie ongeval kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan een auto ongeluk.
Verder zijn er een aantal incidenten van het type
‘overig’. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld
dienstverleningen en leefmilieu.
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Opvallend is dat het aantal uitrukken in 2016 ten
opzichte van de uitrukken in 2015 en 2014 significant
is gedaald met bijna 1000 uitrukken. In de hieronder
gepresenteerde grafiek is duidelijk zichtbaar dat de
daling van het aantal uitrukken valt onder andere toe
te schrijven aan minder uitrukken op basis van
automatische alarmen. Verwacht mag worden dat
deze daling van de uitrukken op automatische
alarmeringen vooral te maken heeft met de vanaf
begin 2016 gestarte verificatie op bepaalde
automatische meldingen waarmee eerst geverifieerd
wordt of er daadwerkelijk sprake is van een melding waar een uitruk voor nodig is. Hiermee zijn er over het jaar 2016 731
meldingen na verificatie niet doorgezet naar de brandweer en hebben niet geleid tot een uitruk.
Opkomsttijden brandweer
Bij incidenten is wettelijk vastgelegd wat de norm opkomsttijd is tenzij hiervan gemotiveerd afgeweken wordt in het
1

dekkingsplan en er andere (preventieve) maatregelen getroffen zijn. Bij de incidenten in 2016 is in 66,6% van de
gevallen de brandweer opgekomen binnen de wettelijke normtijd. Dit is de realisatie van de opkomsttijd van de
brandweer inclusief de verwerkingstijd van de meldkamer en ligt niet in lijn met de realisatie van de opkomsttijd van de
brandweer in 2014 en 2015 (respectievelijk 83% en 82%). Het verschil is te verklaren door de invoering van OMSverificatie. De uitruktijden bij OMS meldingen waren vaak binnen de norm. Doordat we nu de meldingen verifiëren
vermindert het aantal uitrukken. De uitruktijden van andere meldingen tellen dus verhoudingsgewijs zwaarder mee. Daar
komt nog bij dat wanneer een OMS melding wel terecht blijkt, de verificatie vertragend werkt op de opkomsttijd.
In het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan is
inzichtelijk gemaakt in welke gevallen afgeweken
mag worden van de wettelijke norm. Tot nu toe is
VRBZO niet in staat geweest om op basis van dit
dekkingsplan te meten wat de prestatie is van
uitrukken brandweer die voldoen aan de bestuurlijke
opkomsttijd. In 2016 is dit wel gelukt. In 75,8% van
de uitrukken is voldaan aan de normtijden zoals
benoemd in het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan
uit 2013.

1

Voor de incidenttypen 'Alarm', 'Brand/Gebouw' en 'Brand/Bijgebouw' geldt voor prioriteit 1 incidenten een vastgestelde
norm voor de maximale opkomsttijd. Dat is het tijdsbestek tussen de aanname van het incident op de meldtafel van de
brandweer en het ter plaatse melden van de eerste TS. De grafiek toont het percentage en de mate van overschrijding van de norm
opkomsttijd. Op dit moment wordt de norm opkomsttijd handmatig ingevoerd in VMS. Indien geen norm opkomsttijd is ingevoerd, dan
wordt 8 minuten aangehouden. Alleen incidenten die zijn afgesloten met eindrapport, onecht alarm, ongewenst alarm of stormprocedure
zijn meegenomen. Incidenten waar geen TS ter plaatse is gemeld, zijn niet meegenomen. Hierdoor komen de onderliggende aantallen
niet overeen met de eerder getoonde tabel over het aantal incidenten.
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Terugdringen loze uitrukken
In 2016 is de OMS-verificatie ingevoerd. Het
aantal automatische alarmen dat leidde tot een
uitruk is ten opzichte van het aantal automatische
alarmeringen in 2014 gedaald met 39% zoals te
zien is in de hierboven getoonde figuur. Van deze
inzetten bleek in 2016 in slechts 2% van de
gevallen sprake te zijn geweest van een terechte
uitruk van de brandweer. Overigens viel van de
98% ongewenste automatische alarmen 53%
binnen de normering van de NEN 3525 normering.
Een pand mag namelijk, afhankelijk van het aantal
melders, een bepaald aantal nodeloze meldingen
veroorzaken.
Overige bestuurlijke indicatoren
Hieronder uiteindelijk nog de indicatoren zoals deze bij het jaarplan 2016 en de twee bestuursrapportages over 2016 zijn
gepresenteerd om het inzicht in de operationele prestaties van Incidentbestrijding inzichtelijk te maken daar waar deze
nog niet benoemd zijn in bovenstaande alinea’s. De geoefendheid van het brandweerpersoneel voldoet aan de eisen.
Indicator

Omschrijving

Norm

Realisatie

Voldaan
aan norm?

Geoefendheid

Hoeveel procent van de

80% voldoet aan de

brandweerpersoneel

medewerkers (zowel

eisen

100%

Voldoet aan
de norm

beroeps-als vrijwilliger
brandweerpersoneel met
een repressieve functie)
is opgeleid en geoefend
conform de gestelde
eisen in het regionaal
vastgestelde opleidingsen oefenplan?
Opkomsttijd

In hoeveel procent van de

90% van de inzetten is

sleutelfunctionarissen

gevallen was / waren de

de sleutelfunctionaris

brandweer

commandant van Dienst

binnen de normtijd ter

(Bij VRBZO: Algemeen

plaatse

74,1%

Voldoet niet
aan de norm

commandant brandweer)
/ hoofdofficier van Dienst
/ officier van Dienst
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binnen de regionaal
vastgestelde opkomsttijd
na alarmering ter plaatse
(mono en
multidisciplinair)?

Enkel de opkomsttijd van de sleutelfunctionaris Officier van Dienst (OvD) voldoet niet aan de gestelde opkomsttijd van 20
minuten. De OvD is wel altijd direct betrokken bij het incident via de portofoon. Om de exacte redenen te achterhalen van
het niet altijd voldoen aan de opkomsttijden voor de OvD zal nader onderzoek plaatsvinden.

3.2

Veiligheid

Het programma Veiligheid kent de producten Gemeenschappelijke Meldkamer (exclusief Meldkamer ambulance),
Bevolkingszorg, Crisisbeheersing en GHOR. Hieronder worden de operationele prestaties beschreven met betrekking tot
de in het programma Veiligheid opgenomen programmaproducten.

3.2.1

GHOR

De GHOR coördineert de geneeskundige hulpverlening bij (grote) ongevallen en rampen. Om goed voorbereid te zijn
moeten hulpverleners worden opgeleid en moeten zij regelmatig oefenen. Daar ligt dan ook een belangrijke taak van de
GHOR. De GHOR brengt ook de medische risico’s in kaart van risicovolle objecten en adviseert de gemeenten hoe zij
gezondheidsrisico’s bij grote evenementen kunnen beperken. Daarnaast werkt de GHOR plannen uit voor het geval de
volksgezondheid wordt bedreigd, bijvoorbeeld bij grootschalige uitbraak van infectieziekten. Dit doet de GHOR met de
acute zorgpartners ( GGD, RAV, ziekenhuizen, huisartsenposten en het RODE Kruis ). Ook maakt de GHOR
zorginstellingen ( verpleeg en verzorgingssector ) bewust van hun verantwoordelijkheden tijdens een calamiteit en
adviseert zij hoe zij de zorg aan hun cliënten ook onder rampenomstandigheden kunnen waarborgen.

Geleverde prestaties GHOR
Voortbouwend op de introductie van het zorgrisicoprofiel in 2015, waarbij grieppandemie hoog op waarschijnlijkheid en
impact scoort, is er in 2016 een grote ketenoefening gehouden met de witte ketenpartners over een uitbraak van
infectieziekten uitmondend in een pandemie. De bestaande samenwerkingsafspraken tussen GHOR en ketenpartners
zijn tijdens de oefening bevestigd maar behoeven verdieping op het vlak van informatie uitwisseling tussen de partners
en de partners en de GHOR. De samenwerking kan op dit vlak versterkt worden door het introduceren van een
netcentrisch informatiemanagementsysteem zodat de juiste informatie op de juiste tijd op de juiste plaats kan worden
gebruikt. Samen met de ketenpartners wordt naar een juiste invulling gezocht ( in 2017 wordt het project afgerond ).
De advisering aan de gemeenten over evenementenveiligheid is multidisciplinair opgebouwd. De GHOR heeft in 2016
aan 653 adviezen een bijdrage geleverd. Dit is aanzienlijk minder dan in de periode daaraan voorafgaand. Dit is het
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gevolg van een veranderde aanpak in onze regio. De zogenaamde A evenementen (kleine evenementen) handelt de
gemeente namelijk zelf af met hulp van standaardadviezen van de brandweer en de GHOR. De nadruk van de
hulpdiensten ligt op B en C evenementen (grotere evenementen) aansluitend bij de visie om meer risicogericht en minder
regelgericht te werk te gaan.
De opkomst van GHOR functionarissen bij inzetten bij GRIP 0 ( vanaf 1 juli 2016 afgeschaft ) en GRIP1 was 99% binnen
de normtijden. De geoefendheid van de GHOR-functionarissen heeft in 2016 ook voldaan aan de norm.
Indicator

Omschrijving

Norm

Realisatie

Voldaan aan
norm?

Geoefendheid GHOR-

Hoeveel procent van de

90% van alle GHOR-

functionarissen

sleutelfunctionarissen is

functionarissen

opgeleid, getraind en

voldoen aan de norm

95%

Voldoet aan
de norm

geoefend conform de
hiervoor gestelde eisen in
het jaarplan GHOR OTO?
Opkomsttijd GHOR

In hoeveel procent van de

90% van de GHOR

functionarissen bij

GRIP- incidenten zijn de

functionarissen

GRIP

gealarmeerde GHOR

voldoen aan de norm

99%

Voldoet aan
de norm

functionarissen met
opkomstverplichting binnen
de daarvoor vastgestelde
c.q. wettelijke verplichte
tijden aan de uitvoering
van zijn taken begonnen?

3.2.2

Crisisbeheersing

Team Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire samenwerking in rampenbestrijding en
crisisbeheersing. Dit alles in een werkomgeving waarin klantgerichtheid en professionaliteit centraal staan. Het doel van
Crisisbeheersing is om op lange termijn een belangrijke voortrekkers- en kwaliteitsbepalende rol te vervullen in het
netwerk van (keten)partners om gezamenlijk continue zorg te dragen voor een effectieve crisisbeheersing en
rampenbestrijding binnen de volledige keten (risicobeheersing-incidentbestrijding-herstelfase).
Geleverde prestaties Crisisbeheersing
Bij multidisciplinair optreden wordt een zogenoemde GRIP-structuur gehanteerd met daarin vijf niveaus. 2016 kende 16
GRIP-incidenten, waarvan 14 keer GRIP 0, 1 keer GRIP 1 en 1 keer GRIP3. In juli 2016 werd het landelijke model in het
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Crisisplan geïmplementeerd. Vanaf dat moment verviel GRIP 0, vandaar de zichtbare vermindering van de GRIP
incidenten vergeleken met vorige jaren.
Het GRIP 1 incident in Bladel was bijzonder door de wax die uit het object in het riool terecht is gekomen. Dit heeft lange
tijd voor overlast voor de aangrenzende panden gehad. Bij het GRIP 3 incident in Someren is de crisisorganisatie 6
dagen operationeel geweest. Bij dit incident heeft er voor het eerst een “warme” overdracht plaatsgevonden tussen de
gemeente en de crisisorganisatie. Dit is zeer positief ervaren en zal in de toekomst vaker gebeuren.
Naast de GRIP-incidenten is de regio medio juni ’16
geconfronteerd geweest met een hagelstorm. Vooral
de grootschaligheid en de impact zijn bijzonder te
noemen. Op het moment van de storm leek er geen
aanleiding te zijn om op te schalen naar een
crisisorganisatie. De leerpunten uit dit incident zullen
worden meegenomen in de visie ontwikkeling
crisisbeheersing die in 2017 zal worden afgerond.

Naast de bovengenoemde operationele prestaties zijn er op verschillende schillende vlakken belangrijke verbeteringen
doorgevoerd. De belangrijkste:


De update van het risicoprofiel waarin een capaciteiteninventarisatie is opgenomen.



Er is een nieuw beleidsplan vakbekwaamheid crisisfunctionarissen vastgesteld. Hierin vindt een verschuiving
plaats van kwantitatieve naar kwalitatieve aantoonbaarheid van de vakbekwaamheid. Dit wordt de komende
jaren geeffectueerd.



Er is een nieuwe methodiek van evalueren ontwikkeld welke in 2017 wordt geimplementeerd. Hierdoor zal in de
toekomst op een meer interactieve manier worden geëvalueerd. Dit met als doel; het bevorderen van het lerend
vermogen van de organisatie.

Van de in het jaarplan 2016 vastgestelde indicatoren en normen blijkt de norm voor de opkomsttijden crisisteams niet
gehaald te zijn. De realisatie is weliswaar in lijn met vorige jaren maar voldoet nog niet aan de norm.
Indicator

Omschrijving

Norm

Realisatie

Voldaan
aan norm?

Geoefendheid

Hoeveel procent van de

85% van de

sleutelfunctionarissen in

sleutelfunctionarissen, die

sleutelfunctionarissen

85%

Voldoet
aan de

crisisteams

deel uitmaken van een

voldoet aan de norm

norm

crisisteam, zijn opgeleid
en geoefend volgens het
vastgestelde
multidisciplinaire
opleidings- en oefenplan.
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Opkomsttijden crisisteams

Het percentage GRIP-

85% van de teams

25%

Voldoet

incidenten waarbij de

voldoen aan de norm bij

niet de

gealarmeerde crisisteams

inzetten.

norm

(kernbezetting) na
alarmering binnen de
hiervoor gestelde norm
aanwezig zijn (GRIP 1 en
hoger)

Prioritaire risico’s: kernongevallen en vervoer van gevaarlijke stoffen
VRBZO heeft in 2016 beïnvloedingsanalyses uitgevoerd voor de in het Beleidsplan VRBZO vastgestelde prioritaire
risico’s: kernongevallen en vervoer van gevaarlijke stoffen. De analyse heeft een aantal aanbevelingen opgeleverd die
gericht zijn op het beïnvloeden van vooral de effecten van deze risico’s; VRBZO heeft immers weinig tot geen
mogelijkheden om de kans dat dergelijke incidenten zich voordoen te beperken.
Het risico ‘kernongevallen’ is door VRBZO projectmatig opgepakt. Bevolkingszorg en GHOR zijn hierbij betrokken. Het
project richt zich op de oplevering van:
1.

Een advies voor het Algemeen Bestuur over (pre)distributie jodium-profylaxe en de wijze waarop

2.

Een coördinatieplan dat inzicht geeft in de organisatie van melding en alarmering, op- en afschaling,

risicocommunicatie over kernongevallen kan worden ingevuld, en
informatievoorziening, leiding en coördinatie, verantwoordelijkheden operationeel en bestuurlijk en de te nemen
maatregelen . De kaart bevat ook de preparatiezones en een overzicht van de B-objecten in onze regio.
Het project is gelinkt aan verdere harmonisatie van samenwerkingsafspraken met Belgische overheden (project
Grensoverschrijdende samenwerking, GROS) in het algemeen, maar ook op relatiebeheer met de nucleaire installatie in
Mol.
De aanbevelingen die zijn gericht op het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn via de brandweer opgepakt. Inmiddels is in
het Coördinatieplan Ongevallenbestrijding Autosnelwegen opgenomen dat de Inspectie Leefomgeving en Transport
wordt gealarmeerd bij ongevallen op de snelweg waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn.
Alle relevante planvorming is verder doorlopen en gecontroleerd; de operationele voorbereiding is op orde bevonden. In
aanvulling op monodisciplinaire planvorming wordt ook een Coördinatieplan Spoor ontwikkeld dat gericht is op
multidisciplinaire afstemming bij spoorincidenten.
Voor alle risico’s in de Veiligheidsregio geldt dat we veelal uit moeten en kunnen gaan van zelfredzaamheid. Deze
zelfredzaamheid kan worden bevorderd door onder meer risico- en crisiscommunicatie. De verdere uitwerking hiervan
loopt door in 2017.
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3.2.3

Bevolkingszorg

Samen met politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening zijn gemeenten verantwoordelijk voor (de voorbereiding
op/van) crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het gemeentelijke deel hiervan noemen we Bevolkingszorg. Binnen onze
regio hebben gemeenten gekozen samen te werken en de bevolkingszorgprocessen zoveel mogelijk gezamenlijk in te
vullen met ondersteuning vanuit VRBZO. In 2016 werd in het bijzonder aandacht besteed aan een nieuw
alarmeringssysteem waardoor alarmering sneller en efficiënter zal gaan verlopen.

Geleverde prestaties Bevolkingszorg
Voor alle doelgroepen (ARB, OvD-Bz, ACBz, hoofden taakorganisaties, communicatieadviseurs en medewerkers van
diverse processen) zijn in 2016 weer opleidingen trainingen en oefeningen verzorgd. Alle activiteiten zijn geregistreerd
zodat de mate van vakbekwaamheid in beeld is gebracht. Dit is in 2016 gebeurd aan de hand van een ontwikkeld
accreditatiesysteem.
In 2016 zijn er 3 GRIP opschalingen geweest ( hagelstorm, brand in Bladel, brand in Someren ) waarbij bevolkingszorg
naast de bijdrage aan de reguliere bestrijding van het incident de gemeenten heeft bijgestaan om de overgang van de
acute fase naar de nafase soepel te laten verlopen middels het opstellen van een projectplan.
Met name de nafase van de hagelstorm van 23 juni , waarbij de gemeenten Bergeijk, Someren, Asten en Heeze-Leende
waren betrokken, had een bijzonder karakter. Onder leiding van een Coördinerend Gemeentesecretaris heeft de afdeling
Bevolkingszorg een complete projectstructuur opgebouwd om de nazorg in de betreffende gemeenten te coördineren.

3.2.4

Gemeenschappelijke Meldkamer (exclusief MKA)

De GMK is de operationele spil in het netwerk van ambulancezorg en GHOR, brandweer en politie en faciliteert de voor
de hulpverlening noodzakelijke interdisciplinaire samenwerking. Daartoe biedt de GMK kwalitatief hoogwaardige
dienstverlening (aanname, intake, uitgifte, begeleiding en coördinatie) en ondersteuning, gedurende 7 dagen per week
en 24 uur per dag voor de operationele/executieve organisatie. Naast de reguliere processen in de meldkamer (zowel
mono- als multidisciplinair) is de meldkamer ook goed voorbereid op crisissituaties en rampen door een goede
organisatie van het Staf grootschalig bijzonder optreden (SGBO-M) en het voldoen aan eisen die behoren bij de kritische
processen binnen de opschaling.
De Gemeenschappelijke Meldkamer bestaat uit 3 disciplines namelijk de meldkamer Ambulancezorg; de meldkamer
Brandweer (MKB) en de Meldkamer Politie (MKP). De verantwoording over de operationele prestaties van de meldkamer
zal zich hier enkel focussen op de meldkamer brandweer. De verantwoordelijkheid voor de operationele prestaties van
de meldkamer politie ressorteren onder de politieorganisatie en de operationele prestaties van de meldkamer
ambulances zijn onder het programma Zorg beschreven.
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Geleverde prestaties Meldkamer Brandweer
De Meldkamer Brandweer moet bij een reguliere melding binnen 75 seconden de binnengekomen melding verwerken. Bij
een automatische melding via het Openbaar Meldsysteem moet dit binnen 30 seconden behalve indien er verificatie op
de melding plaatsvindt. In deze gevallen mag de verwerkingstijd opgerekt worden met 2 minuten conform bestuurlijk
vastgesteld beleid (2015).
Bij automatische meldingen zonder verificatie
was 91% binnen de normtijd verwerkt
waarmee we voldoen aan de bestuurlijk
opgelegde norm van 90%. Van de
automatische meldingen met verificatie was in
slechts 6,3% van de gevallen de
verwerkingstijd langer dan 2 minuut 30 en
voldeed zodoende ook aan de norm van 90%.
Van alle andere, reguliere meldingen is 71%
binnen de normtijd verwerkt.

Deze realisatiecijfers zijn nagenoeg hetzelfde als in 2015 of iets verbeterd (95% OMS en 62% reguliere meldingen in
2015). De door het bestuur vastgestelde norm van 90% wordt bij de reguliere meldingen dus niet gehaald maar is wel
verbeterd ten opzichte van vorige jaren. Hiertoe zijn meerdere maatregelen getroffen die dus een positief effect hebben
gehad op de verwerkingstijd. Voor 2017 worden wederom maatregelen getroffen zodat de verwerkingstijd minimaal is.

3.3

Zorg

Het programma Zorg kent de producten Ambulancezorg en Meldkamer Ambulances. Het bestuur van VRBZO is
vergunninghouder van de ambulancezorg in de regio en ontvangt hiervoor vanuit de zorgverzekeraars de financiering.
De GGD voert de ambulancezorg uit voor VRBZO en VRBZO geeft uitvoering aan de meldkamer Ambulances.

3.3.1

Ambulancezorg

De GGD Brabant-Zuidoost voert voor VRBZO de ambulancezorg uit. VRBZO verantwoordt de financiering voor de
ambulancezorg die wordt ontvangen van de zorgverzekeraars. De jaarplannen, beleidsmatige opvolging hiervan en
operationele prestaties evenals de financiële besteding worden via de directeur RAV verantwoord aan het Algemeen
Bestuur van VRBZO en niet via dit jaarverslag.

3.3.2

Meldkamer Ambulances

De meldkamer ambulancezorg biedt kwalitatief hoogwaardige dienstverlening (aanname, intake, uitgifte, begeleiding en
coördinatie) en ondersteuning, gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag voor de ambulancehulpverlening. De
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inhoudelijke voortgang op gestelde doelstellingen worden via dezelfde verantwoordingslijn vormgegeven als bij het
programmaproduct Ambulancezorg en via de directeur RAV verantwoord aan het Algemeen Bestuur van VRBZO. De
verwachte financiële resultaten en operationele prestaties worden in de jaarrekening en het jaarverslag wel benoemd
aangezien de verantwoordelijkheden hiervoor nog belegd zijn bij VRBZO.

Geleverde prestaties meldkamer ambulances
De meldkamer Ambulances kent een norm opgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit en deze bedraagt 120
seconden als gemiddelde verwerkingstijd van een A1 melding. De meldkamer Ambulances heeft deze norm gehaald in
2016.
Indicator

Omschrijving

Norm

Realisatie

Voldaan aan
norm?

Gemiddelde

Wat is de gemiddelde

verwerkingstijd

verwerkingstijd van de

120 seconden

83 seconden

Voldoet aan de
norm

A1 ritten
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Verplichte paragrafen
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat een aantal paragrafen verplicht
onderdeel uitmaakt van het jaarverslag. In dit hoofdstuk zijn deze verplichte paragrafen opgenomen. Gezien de aard van
onze organisatie zijn de paragrafen Lokale heffingen en Grondbeleid weggelaten.

3.4

Weerstandsvermogen en Risicomanagement

Deze paragraaf geeft een indicatie in welke mate het weerstandsvermogen van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid hiervoor moet worden aangepast. Door de
financiële risico’s te beheersen en het weerstandsvermogen hierop af te stemmen, moet worden voorkomen dat een
onvoorziene financiële tegenvaller direct tot bezuinigingen dwingt.
Het beleid hieromtrent bestaat uit twee pijlers:


Weerstandsvermogen en –capaciteit. De weerstandscapaciteit wordt gedefinieerd als de middelen en
mogelijkheden waarover VRBZO beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te maken. Het
weerstandsvermogen beziet de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s waarover geen
maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.



Risicomanagement, met als belangrijke vraagstukken welke risico’s loopt VRBZO en (hoe) worden deze
beheerst?

3.4.1

Risicobewustzijn

Een verdere versterking van het risicobewustzijn in de organisatie wordt gerealiseerd door:
-

Periodieke gesprekken met betrokkenen over actuele en toekomstige risico’s.

-

Inbedding van relevante risico’s in de P&C cyclus van de VRBZO.

Inmiddels is risicomanagement volledig opgenomen in de P&C cyclus en heeft het de volle aandacht bij het
management. Periodiek vindt overleg plaats tussen de risicomanager en sleutelfunctionarissen uit de organisatie.

3.4.2

Inventarisatie en voortgang (continuïteit)

Er is een continuïteitsplan opgesteld waarin alle risico’s zijn opgenomen welke op dit moment bekend zijn. Deze risico’s
zijn gerelateerd aan de in 2015 vastgestelde (bestuurlijke) risico’s en dit is voor alle risico’s zonder uitzondering gelukt.
Het actuele continuïteitsplan dateert uit september 2016. Ten opzichte van het laatste deel van 2016 zijn geen nieuwe
risico’s benoemd. In 2017 wordt dit plan geactualiseerd en worden de risico’s voorzien van (eventuele) restrisico’s zijnde
een financiële vertaling. Onderstaande grafiek laat zien hoeveel risico’s onder de bestuurlijk benoemde risico’s zijn
benoemd.
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Bestuurlijk vastgestelde risico’s

VR1
VR2
VR3
VR4
VR5
VR6

eigen risicodrager WW
samenvoeging GMK's
huisvesting CGO
algemeen bedrijfsvoering
toekomstvisie brandweerzorg
rampen- en crisissituaties

laag
1
2
0
52
1
3
59

Geïnventariseerde risico’s
weging risico
middel
hoog
0
0
0
0
1
0
2
2
0
0
0
0
3

2

1
2
1
56
1
3
64

De inventarisatie heeft 59 risico’s opgeleverd welke door het lijnmanagement worden gevolgd. Hieronder worden de
risico’s die dusdanig groot zijn of een grote impact zouden hebben indien ze zich voordoen dat deze voor het Bestuur en
Managementteam regelmatig inzichtelijk worden gemaakt.
Bestuurlijk relevante risico’s:


Datalek
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven
als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek
hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de
persoonsgegevens zijn gelekt). Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen
van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een
datalek valt dus niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van
gegevens.
We spreken van een datalek als er een inbreuk is op de beveiliging van persoonsgegevens (zoals bedoeld in
artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens). Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld
aan verlies of onrechtmatige verwerking – dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming
moeten bieden.
Binnen de ICT omgeving van VRBZO zijn testen uitgevoerd met als doel eventuele lekken (hacking, pfishing
etc.) aan het licht te brengen. Op basis van de resultaten van deze testen is o.a. het wachtwoordenbeleid van
VRBZO aangepast.
In 2017 wordt bekeken op welke wijze dit onderwerp kan worden geborgd in onze organisatie. Dit wordt
opgepakt in samenwerking met Veiligheidsregio Brabant Noord en de GGD Brabant Zuidoost. Een van de te
nemen besluiten is het aanstellen van een security-officer.



Openbaar brandmeldsysteem (OMS)
Diverse ontwikkelingen maken op termijn een andere inrichting van het OMS-stelsel noodzakelijk, mede gezien
de samenvoegingen van regionale meldkamers naar tien meldkamergebieden. Het toekomst-vast herinrichten
van het OMS systeem dient fasegewijs binnen de kaders van wet- en regelgeving plaats te vinden middels een
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zorgvuldige transitie, ook richting de burgers die al jaren gebruik maken van de OMS dienstverlening. Veiligheid
en continuïteit m.b.t. de uitvoering van de kerntaken dient steeds zo goed mogelijk gewaarborgd te worden
waarbij ook gelet op de moet worden op het voorkomen van nodeloze alarmeringen en onnodig uitrukken van
de brandweer. Vanwege de overdracht van OMS meldingen op termijn naar het landelijke meldkamerdienstencentrum (MDC) zullen nadelige effecten in de begroting ontstaan (€450.000,-).
Risico’s te rapporteren aan het managementteam:


Huisvesting CGO
Risico:

Huisvesting Crisiscentrum Grootschalig Optreden (CGO).
Als gevolg van het nieuwe huisvestingsbeleid dient het CGO vanuit de huidige locatie (Deken
van Somerenstraat) naar een andere locatie te worden verplaatst.

Maatregel:

Het huidige CGO ( ROT, actiecentra en RBT) zal uiterlijk per juni 2017 moeten zijn ontmanteld
vanwege het afstoten van het gebouw aan de Deken van Somerenstraat.
Het is wenselijk eerst een PVE op te stellen van uit de scope COPI, ROT, Stafsecties en het
RBT. Van hieruit kunnen de verdere stappen worden gezet.



Nieuwe wet- en regelgeving arbeidshygiëne
Risico:

Op basis van nieuwe wet en regelgeving moet VR voldoen aan arbeidshygiëne. Er is
structureel geen budget beschikbaar. VRBZO hecht waarde aan veilig werken. Nieuwe
inzichten rondom arbeidshygiëne leiden tot een kritische herziening op zo veilig mogelijk
werken. Brandweer Nederland en het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) werken aan een
landelijk stappenplan voor het verbeteren van de arbeidsveiligheid van brandweermensen.
Hierin is zowel aandacht voor gedrag (wassen, spoelen, opbergen, reinigen e.d.) als voor
logistiek (kleding, middelen, schoonmaakmiddelen e.d.).

Maatregel:

Tijdelijk budget is beschikbaar voor de komende 7 jaar om extra kosten op te vangen ( 4 mln).
Wij volgen de landelijke ontwikkelingen op de voet, maar wachten deze als regio niet af. We
werken zelf ook aan arbeidsveiligheid, onder andere in het samenwerkingsverband Zuid 6 (de
6 meest zuidelijk gelegen veiligheidsregio's van Nederland). Samen ontwikkelen we beleid op
het gebied van arbeidsveiligheid en beroepsziekten. Als regio ontwikkelen we een logistiek
systeem dat het proces van het reinigen van pakken, materiaal en materieel (inclusief
ademlucht) ondersteunt en verbetert. Als er structurele dekking is gevonden voor dit
onderwerp hoeft het niet meer als een risico te worden bezien.



Aanstelling en vergoeding instructeurs
Risico:

Inhuur van medewerkers in dienst van de VRBZO als instructeur is niet toegestaan. Dit is in
strijd met wetgeving.

Maatregel:

De beheersmaatregel is een vastgestelde regeling voor de contractvorm en de vergoedingen.

Deze wordt nu in Zuid-6-verband opgesteld en moet daarna nog in elke regio met het GO worden bekrachtigd.
Formeel gezien is het risico pas ondervangen na vaststelling door het GO.
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3.4.3

Financiële kengetallen

Het BBV schrijft tegenwoordig voor dat er enkele financiële kengetallen standaard opgenomen dienen te worden in de
paragraaf Risicomanagement en Weerstandsvermogen. De realisatie van deze financiële kengetallen zijn hieronder
benoemd voor 2016. In alle gevallen voldoet VRBZO aan de vastgelegde normen.
Verloop van de kengetallen
Financiële kengetallen conform BBV-richtlijn:

Norm

Jaarrekening 2015 Begroting 2016

Jaarekening 2016

in %

Netto schuldquote

27%

58%

22%

>0-<100

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

27%

58%

22%

Solvabiliteitsratio

19%

15%

29%

>0-<100
>20<70
>0

Structurele exploitatieruimte

0,88%

0%

0,18%

Grondexploitatie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belastingcapaciteit

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Ten opzichte van hetgeen vorig jaar in het jaarverslag is vermeld is er een aanpassing doorgevoerd bij het kengetal
structurele exploitatieruimte voor 2015 door verbeterd inzicht in de structurele en incidentele lasten.

3.4.4

Weerstandsvermogen en –capaciteit

De weerstandscapaciteit wordt gevormd door de gemeenschappelijke middelen en mogelijkheden om niet begrote
kosten te dekken. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de incidentele en structurele weerstandscapaciteit.
Incidentele weerstandscapaciteit
De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te vangen.
De middelen die dat vermogen bepalen zijn:


de algemene reserve en de reserves waaraan het Algemeen Bestuur een bestemming heeft gegeven die kan
worden gewijzigd (bestemmingsreserves);



de in de begroting opgenomen ramingen voor onvoorziene uitgaven voor zover hier nog geen bestemming aan
is gegeven;



de stille reserves, voor zover deze op korte termijn materieel te maken zijn (reserves waarvan de omvang en/of
het bestaan niet uit de balans blijkt, voortkomend uit de onderwaardering van activa of overwaardering van
schulden bij het volgen van normale waarderingsmethoden).

Structurele weerstandscapaciteit
De structurele weerstandscapaciteit heeft betrekking op het vermogen om onverwachte tegenvallers structureel in de
lopende begroting op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. De middelen die
dat vermogen bepalen zijn:


bezuinigingsmogelijkheden (voor zover nog niet meegenomen in de begroting en meerjarenramingen);



cumulatief geraamde onvoorziene uitgaven;



de resterende (onbenutte) belastingcapaciteit (niet van toepassing voor VRBZO).
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Vertaald naar de cijfers uit de jaarrekening 2016 levert dit de volgende weerstandscapaciteit op:

Incidentele weerstandscapaciteit
Algemene reserve

€

2.000.000

Bestemmingsreserves

€

4.759.852

Stille reserves

€

0

Totale incidentele weerstandscapaciteit (a)

€

6.759.852

Structurele weerstandscapaciteit

€

125.587

Cumulatief geraamde onvoorziene uitgaven

€

0

Totale structurele weerstandscapaciteit (b)

€

125.587

Totale weerstandscapaciteit (a + b)

€

6.885.439

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost streeft een ratio weerstandsvermogen na van 1,0 waarmee de beschikbare
weerstandscapaciteit voldoende is voor de benodigde risicoafdekking (€ 2,0 miljoen). Het werkelijke ratio
weerstandsvermogen is 3,4 waarmee voldaan is aan de beleidslijn.

3.5

Financiering

In de financieringsparagraaf komen onderwerpen aan de orde die behoren tot het geldstromenbeleid van VRBZO.
Uitgangspunten voor dit beleid zijn intern vastgelegd in de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet en in het
treasury statuut. Een geactualiseerde versie van de financiële verordening van VRBZO is in 2013 vastgesteld door het
Algemeen Bestuur. Een herzien Treasury statuut is in 2014 vastgesteld, aangepast aan de consequenties van het
schatkistbankieren dat met ingang van 1 december 2013 is ingevoerd.
In overleg met de vier gemeenschappelijke regelingen in Zuidoost-Brabant wordt gewerkt aan één model van financiële
verordeningen, treasurystatuut en “Nota activeren, waarderen en afschrijven” voor de 4 GR’s. Deze zullen in 2017 aan de
betreffende besturen ter goedkeuring worden voorgelegd. Daarnaast stelt de Wet Financiering Decentrale Overheden
(FIDO) kaders waarbinnen het financieel beleid vorm gegeven dient te worden.

3.5.1

Renterisicomanagement

Renterisicomanagement is een van de grootste aandachtsgebieden van de Wet Financiering Decentrale Overheden
(FIDO). In deze paragraaf wordt ingegaan op de renterisico’s en het beleid verbonden met de uitvoering van de treasury
functie. Vanuit de optiek van de Wet Fido kunnen de renterisico’s bezien worden op de korte en op de langere termijn.
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Renterisico op korte termijn: de kasgeldlimiet
Met de kasgeldlimiet is in de Wet FIDO een norm gesteld voor het maximumbedrag, waarop VRBZO haar financiële
bedrijfsvoering via middelen met een looptijd van maximaal een jaar mag financieren.
De kasgeldlimiet is een voorgeschreven sturings- en verantwoordingsinstrument ter beperking van het renterisico op de
korte schuld. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt de omvang van de
jaarbegroting per 1 januari voor het gehele begrotingsjaar aangehouden. Voor gemeenschappelijke regelingen bedraagt
het percentage voor de berekening van de kasgeldlimiet 8,2% dat voor onbepaalde tijd is vastgesteld
Toetsing vindt plaats door het berekende bedrag te vergelijken met de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. Indien de
werkelijke omvang lager is dan wettelijk toegestane omvang, is er sprake van ruimte; indien de werkelijke omvang hoger
is dan is er sprake van overschrijding.
Kasgeldlimiet
Grondslag
€ 68.095.000

Omvang primaire begroting 2016
Toegestane kasgeldlimiet

In percentage van de grondslag
In bedrag

8,2%
€ 5.583.790

Toetsing
Omvang vlottende schuld

€ 9.809.905

Af: vlottende middelen

€ 6.556.353

Saldo netto vlottende middelen

€ 3.253.552

Toegestane kasgeldlimiet

€ 5.583.790

Saldo netto vlottende middelen

€ 3.253.552

Ruimte

€ 2.330.2398

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat VRBZO ruim onder de grens van de kasgeldlimiet blijft.
Renterisico op langere termijn: de renterisiconorm
VRBZO loopt renterisico op het moment dat nieuwe leningen moeten worden aangetrokken (herfinanciering) of als een
renteherziening van toepassing is. Om het renterisico te beheersen is in de Wet FIDO de renterisiconorm geformuleerd.
Het doel van deze norm is om overmatige afhankelijkheid van het renteniveau in één bepaald jaar te voorkomen, één en
ander ter bescherming van de financiële positie. Met deze norm bevordert de Wet FIDO een solide financieringswijze bij
openbare lichamen. Conform voorschrift van de geactualiseerde Wet FIDO wordt het renterisico in onderstaande tabel
voor de komende vier jaren bepaald, terwijl de renterisiconorm alleen betrekking heeft op het totaal van de rekening van
het komende jaar.
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Renterisico-norm
2016

2017

2018

2019

Renteherzieningen

€

--,--

€

--,--

€

--,--

€

--

Aflossingen

€

2.462.104

€

2.462.104

€

2.462.104

€

4.289.702

Renterisico (a)

€

2.462.104

€

2.462.104

€

2.462.104

€

4.289.702

Berekening renterisico-norm

2016
€

11.710.915

Saldo netto vlottende schuld (b)

€

2.342.183

Ruimte (a -/- b)

€

119.921

Stand vaste schuld ultimo boekjaar
Percentage conform regeling

20%

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat VRBZO in 2016 binnen de grenzen van de renterisiconorm opereert.
Rentevisie
VRBZO baseert haar rentevisie op die van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

3.6

Onderhoud kapitaalgoederen

3.6.1

Gebouwbeheer

De gebouwen die in beheer zijn van VRBZO kunnen we onderverdelen in diverse categorieën, te weten:
1.

Huur van de gemeenten (30 gebouwen)

2.

Huur van derden (2 gebouwen)

3.

In eigendom van VRBZO (1 gebouw)

4.

Tijdelijk in eigendom van VRBZO (3 gebouwen)

5.

Tijdelijk in eigendom van VRBZO middels een Vereniging van Eigenaren (3 gebouwen)

Begin 2015 zijn de afspraken vastgelegd over de demarcatielijn betreffende het onderhoud en de rolverdeling hierin
tussen gemeenten en VRBZO en binnen VRBZO intern. Dat laatste wil zeggen de verdeling tussen taken op locatie en
taken binnen de afdeling T&FZ.
De overname van de kazernes jonger dan 10 jaar was noodzakelijk om te voorkomen dat (een deel van) de BTW
compensatie die de gemeenten teruggevorderd hebben bij de belastingdienst ten tijde van de bouw, moest worden
terugbetaald. Met de betreffende gemeenten is afgesproken dat, zodra de BTW-herzieningsperiode is verlopen , deze
gebouwen worden terug geleverd tegen de dan geldende boekwaarde. Omdat de gemeenten op termijn weer eigenaar
worden is het groot onderhoud van deze kazernes bij de gemeenten neergelegd.
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3.6.2

Investeringsbeleid

VRBZO hanteert een meerjareninvesteringsbegroting. Uitgangspunt daarin is dat investeringen worden vervangen op het
moment dat zij economisch volledig zijn afgeschreven. De vervangingswaarde wordt bepaald op basis van een jaarlijkse
indexering gelijk aan de indexering zoals in de begroting is opgenomen voor de loon- en prijsstijging. Alleen als op basis
van recent aangeschafte vergelijkbare producten de aanschafprijs fors afwijkt dan wordt de meeste courante marktprijs
gehanteerd. Begrotingstechnisch worden investeringen in het jaar geraamd op ingebruikname op 1 juli van het jaar.
Werkelijke aanschaf van investeringsgoederen worden afgeschreven op 1 juli of 1 januari na het moment van
ingebruikname.

3.7

Verbonden partijen

Er is sprake van verbonden partijen als er zowel een bestuurlijk als een financieel belang is voor VRBZO.
VRBZO is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan 21 gemeenten
deelnemen. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat VRBZO over voldoende middelen
beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico’s
gewaarborgd is. Hierdoor is VRBZO een verbonden partij voor de 21 gemeenten.

3.8

Bedrijfsvoering

3.8.1

Algemeen

Bedrijfsvoering betreft geen programma of programmaproduct binnen de financiële verslaglegging en begroting 2016.
Desalniettemin heeft de sector Bedrijfsvoering wel doelstellingen gedefinieerd. Belangrijkste doelstellingen voor
Bedrijfsvoering waren het vormgeven van efficiënt en effectief samenwerken intern en met andere Gemeenschappelijke
Regelingen, implementatie van de nieuwe cao, voorbereiden op het individueel keuzebudget en het implementeren van
de plan – do – check – act cyclus in de organisatie. Voor de opvolging en voortgang van de doelstelling efficiënt en
effectief samenwerken wordt verwezen naar hoofdstuk 1. De opvolging van de overige punten staan hieronder
beschreven.
Implementeren van de plan – do - check - act cyclus
VRBZO is bezig meer managementinformatie te gaan ontsluiten over onze reguliere taakuitvoering. Deze informatie
wordt van onderaf opgebouwd en vastgelegd door de verantwoordelijken voor het primaire proces zoveel als mogelijk
hierbij te betrekken. Hierna worden de rapportages gebouwd en zullen we trachten deze informatie te aggregeren
teneinde het MT en Bestuur te kunnen bedienen in hun informatiebehoefte.
We hebben een externe partner geselecteerd die zich bezig gaat houden met het technisch mogelijk maken om data uit
verschillende databronnen aan elkaar te koppelen. Hierdoor kunnen we betrouwbare managementinformatie genereren.
Deze externe partij faciliteert ons in het administreren en ontsluiten van de gewenste informatie. Dit komt echter pas tot
uiting in 2017. Voor 2016 zijn er wel 'kleine' verbeteringen geboekt zoals het relateren van de opkomsttijden van de
brandweer aan het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan (zie paragraaf Incidentbestrijding).
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Implementatie van de nieuwe CAO en Individueel keuzebudget
De implementatie van de CAO 2016 is door het bestuur vastgesteld en daarmee een nieuwe rechtspositie geworden. De
medewerkers zijn daarover geïnformeerd.
De invoering van het individueel keuzebudget (IKB) is conform wens verlopen en geïmplementeerd. Er werd een module
aangeschaft om YouPP (digitaal personeelssysteem waarin medewerkers inzicht hebben in hun eigen informatie) mee uit
te breiden. Hiermee faciliteren we dat medewerkers digitaal keuzes kunnen vastleggen over de besteding van hun IKB.
De financiële consequenties voor 2016 zijn meegenomen in het financiële resultaat 2016 (zie hoofdstuk 2).
Daarnaast zijn er ook enkele ‘bedrijfsvoerings’ indicatoren die hieronder vermeld staan maar welke geldig zijn voor de
totale organisatie. In alle gevallen hebben we voldaan aan de norm behalve bij de ziekteverzuimfrequentie, hier voldeden
we net niet aan de norm.
Indicator

Omschrijving

Norm

Realisatie

Voldaan aan

Personeelsbezetting

Werkelijke bezetting /

90 – 100% van de

95,1%

Voldoet aan

toegestane bezetting x

bezetting is

2015 = 88%

de norm

100% (excl vrijwilligers)

gerealiseerd

2014 = 89%

Aantal verzuimde

<5,2%

4,6 %

Voldoet aan

2015 = 4,7%

de norm

1,1

Voldoet bijna

2015 = 1,0

aan de norm

96,5%

Voldoet aan

norm?

Ziekteverzuimpercentage

kalenderdagen (incl.
weekenden, excl.
zwangerschap) /
personeelsomvang (in
fte’s) x aantal
kalenderdagen x 100%
Ziekteverzuimfrequentie

Totaal aantal

Frequentie is <1

ziekmeldingen / totaal
aantal medewerkers x
100%
Besteding totaalbudget

Werkelijke totaallasten /
begrote totaallasten x

<100%

de norm

100%

3.8.2

Financiën & Control.

Financieel beleid & beheer
Er is in 2016 op het gebied van financieel beleid een doorontwikkeling gemaakt waarmee meerjarig beter en meer inzicht
bestaat tussen welke structurele en incidentele ruimte en tekorten zich gaan voordoen. Tevens is er voorbereid op de
effecten van de nieuwe BBV regelgeving die voor Gemeenschappelijke Regelingen van kracht is vanaf het
begrotingsjaar 2018 en zijn er gerichte acties genomen om de financiële administratie in overleg met de belastingdienst
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klaar te stomen ten behoeve van de vennootschapsbelasting. Daarnaast is in 2016 de complete uitwerking van de
Toekomstvisie Brandweerzorg aan de hand van het Materieel- en Personeelsspreidingsplan in de begroting voor 2016 en
komende jaren doorgevoerd.
Voortgang opvolging bevindingen accountant en IC bevindingen
De bevindingen interne controle 2016 en de door de accountant gedane aanbevelingen in de uitgebrachte
managementletter 2016 laten zien dat de organisatie VRBZO in control is.
Het (steekproefsgewijs) toetsen van zowel de processen genoemd in het Normenkader VRBZO als overige relevante
processen hebben ertoe geleid dat eventuele risico’s die de organisatie kan lopen, worden verminderd doordat
processen zijn herzien en op onderdelen zijn aangepast. De aanbevelingen naar aanleiding van de uitgevoerde Interne
Controle liggen meer op het vlak van verbetering en inrichting van de processen en de workflow daarin
Het proces “Inkoop- en Aanbesteding” is herzien en wordt hierdoor beter uitgevoerd dan in het voorgaande jaar. Het
proces “Contractbeheer” wordt opnieuw tegen het licht gehouden. Doel hiervan is ook om meer inzicht te krijgen in de
lopende contracten en monitoring hiervan. Gestart is met de herijking van de processen “Personeel en Organisatie”, om
de uitvoering hiervan efficiënter uit te voeren.
De visie op procesmanagement binnen VRBZO is in november 2016 aangeboden aan het management. Er is
commitment over de voorgestelde visie en de uitwerking hiervan.
In het verslagjaar 2016 is opvolging gegeven aan de bevindingen accountant verwoord in de managementletter 2016 of
krijgen hun vervolg in het jaar 2017.

3.8.3

Informatisering en automatisering

Speerpunten van informatisering en automatisering in 2016 betroffen het beveiligingsbeleid, een start maken met het
verplaatsen van de serverruimte in verband met de nieuwe huisvestingsplannen en het inrichten en borgen van het
beheer voor het zaaksysteem en de kernregistratie objecten. Met name het beveiligingsbeleid heeft in 2016 veel
aandacht gekregen gezien een datalek in het voorjaar van 2016. Het datalek is zo snel als mogelijk verholpen en direct
daarna is er gewerkt aan de awareness bij medewerkers over ICT beveiliging. Tevens zijn de wachtwoordeisen
aangepast en strikter geworden. Het verplaatsen van de serverruimte is in 2016 niet afgerond maar zal begin 2017 wel
afgerond worden zonder verwachte problemen. Voor de inrichting van het beheer voor het zaaksysteem en de
kernregistratie objecten zijn aan alle acties voldaan. Het beheer is conform wens ingericht en het systeem ondersteunt de
operatie.

3.8.4

Personeelsbeleid

In 2016 is met name aandacht besteed aan het introduceren van een nieuwe gesprekscyclus aan de hand waarvan
leidinggevenden in staat worden gesteld meer te sturen op resultaten en de medewerkers hierbij in hun ‘eigen’ kracht te
zetten. Deze gesprekscyclus is per 1 januari 2017 ingevoerd. Hierop aansluitend is er ook een uniforme
werktijdenregeling vastgesteld voor VRBZO die de werkwijze en managementfilosofie van de gesprekscyclus en ‘Het
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Verbindend Werken' ondersteunen. Verdere doorontwikkeling van het personeelsbeleid zal in 2017 plaatsvinden n.a.v.
het opstellen en vaststellen van een visie op personeelsbeleid. Hiervoor zijn in 2016 de eerste stappen gezet.

3.8.5

Communicatie en directieondersteuning

Communicatie
In het kader van het communicatiever maken van de organisatie hebben we:
• De stijl van coachend adviseren toegepast waar mogelijk.
• Het gebruik van sociale media door VRBZO en de monitoring ervan verder geïntensiveerd.
• Het online communicatiebeleid geactualiseerd.
• Een communicatietoolkit gerealiseerd. Deze toolkit helpt medewerkers bij het zelfstandig maken van
communicatie uitingen.
• Een eerste aanzet gemaakt voor een beeldbank. Deze bank zorgt ervoor dat VRBZO ook in beelden aansluit
bij het imago dat we voor ogen hebben.
• Een eerste aanzet gemaakt voor een organisatie brede schrijfwijzer.
• Geïnvesteerd in het communieteam door het volgen van trainingen als ‘strak online schrijven’ en ‘filmen en
monteren’. Dit met als doel om deze kennis in 2017 aan te bieden aan alle medewerkers.
Visitatie Veiligheidsregio’s
De visitatie van VRBZO in 2017 door een andere Veiligheidsregio is een wettelijke verplichting. In 2016 heeft VRBZO
zich hier ambtelijk al op voorbereid door het opstellen van een projectplan en het inrichten van een projectstructuur.
Daarnaast zijn er al 2 ‘ronde tafel’ gesprekken gefaciliteerd met gemeentelijke vertegenwoordigers en ketenpartners. De
visitatie in 2017 zou borgings- en verbeterpunten moeten opleveren die vervolgens in de reguliere planning & control
cyclus geborgd dienen te worden. De visitatie is zodoende als doelstelling opgenomen in het VRBZO Jaarplan 2017.
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Uw veiligheidsregio in 2016
Samenvatting jaarverslag

Zorg voor veiligheid

Aantal uitrukken
brandweer: 5.411

Uitgegeven lespakketten
Brandweer op school:
13.260

Aantal GRIP-incidenten:
16

Aantal multidisciplinaire
oefeningen: 24

Controles op
brandveiligheid: 2.300

Aantal vrijwilligers: 764

Zorg voor
veiligheid

Aantal adviezen
Risicobeheersing: 2.151

Manschappen A in
opleiding en geslaagd: 34

Nieuwe
bluspakken: 506
Nog aan te
schaffen nieuwe
bluspakken:1.800

Aantal deelnemers
aan multidisciplinaire
oefeningen: 428

BRZO-inspecties: 10

Brandweerposten: 36

Geregistreerde
poststukken (brieven/
mail): 38.620

2

Voorlichtingsbijeenkomsten over
brandveiligheid: 88

Opgeleide
mensen intern
voor BHV, AED en
kleine blusmiddelen
respectievelijk: 100,
95 en 109

First responder-inzetten:
513
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Toelichting gebruikte begrippen en afkortingen
AB

Algemeen Bestuur

ACBz

Algemeen Commandant Bevolkingszorg

ARB

Ambtenaar Rampenbestrijding

BRZO

Besluit Risico’s Zware Ongevallen

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GMC

Gemeenschappelijk Meldcentrum

GMK

Gemeenschappelijke Meldkamer

GROS

Grensoverschrijdende samenwerking

IVC

Integrale Veiligheidscoördinator

MKA

Meldkamer Ambulancezorg

MPSP

Materieel- en personeelsspreidingsplan

OMS

Openbaar Meldsysteem

OvD-Bz

Officier van Dienst Bevolkingszorg

RAV

Regionale Ambulancevoorziening

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Leeswijzer
In dit jaarverslag leest u een samenvatting van de belangrijkste resultaten van uw veiligheidsregio in 2016. Het is een document bedoeld voor gemeenten, raadsleden
en andere geïnteresseerden. Heeft u vragen over het jaarverslag of wilt u meer weten over Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)? Neem gerust contact met ons
op via 040 2 203 203 of via e-mail info@vrbzo.nl.
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Beste lezers,
Stond 2015 in het teken van herstel van vertrouwen, in 2016 ging het vooral
om vakmanschap. Vakmanschap van medewerkers individueel en van het
functioneren van de organisatie als groter geheel.
Op verschillende manieren werkten we aan vakmanschap. Zo leerde de driejaarlijkse audit van de Inspectie
Veiligheid en Justitie (‘Staat van de rampenbestrijding’) dat we de verbeterpunten uit 2013 goed hebben
opgepakt. Niet alleen tilden we de evaluatie van incidenten naar een hoger niveau, ook onze operationele
prestaties werden beter.
Een tweede parameter voor vakmanschap is het groeiende besef dat aan iedere inzet niet alleen een activiteit vooraf gaat, maar dat er ook altijd een activiteit na komt. Het ketendenken groeit, wat bijdraagt aan
onze proactieve werkwijze. We zien dat het risicogericht werken hierbij helpt. Hierdoor verbetert de kwaliteit
van onze dienstverlening in alle delen van de keten.
Vakmanschapsdagen organiseerden we ook; voor bevelvoerders, officieren van dienst en collega’s die werken aan risicobeheersing. Dit om samen te praten over de ontwikkelingen van het vak en om de samenwerking te versterken.

Toekomstvisie Brandweerzorg
Een belangrijke ontwikkeling in 2016 was het uitvoeren van het Materieel- en Personeelsspreidingsplan. Dit
als laatste uitvloeisel van de Toekomstvisie Brandweerzorg. Ik kan me voorstellen dat de reductie van het
aantal tankautospuiten dat hiermee gepaard ging, samen met een afname van vrijwilligers, een aanslag op
de motivatie van ons personeel kan zijn. Hier mogen we niet blind voor zijn. De komende jaren hebben we
daarom extra aandacht voor de rol, positie en motivatie van onze vrijwillige collega’s.

Een groter multifunctioneel geheel
Tot besluit nog: de branden in Someren en Bladel waren de perfecte graadmeters voor onze kernwaarden
‘Behulpzaam, Deskundig, Daadkrachtig en Gericht op samenwerken’. We waren een vanzelfsprekend onderdeel van een groter multifunctioneel geheel. Met de vele aflossingen kwam bijna
iedereen aan de beurt. Alle systemen die op papier waren bedacht, werden met deze twee
razend ingewikkelde klussen op de proef gesteld. Écht vakmanschap in de praktijk. Dit
was en is zorgen voor veiligheid.
Met vriendelijke groet,
Rob Brons
Directeur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

“Someren en Bladel waren de perfecte graadmeters voor
onze kernwaarden Behulpzaam, Deskundig, Daadkrachtig
en Gericht op samenwerken.”
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Veiligheidsregio BZO

Elly Blanksma

Maarten Houben

@VRBZO

@ellyblanksma

@MaartenHouben

Brandweer in Geldrop-Mierlo
bezorgt Ibrahim (6) onvergetelijk
dag. Helikoptervlucht maakt het af!
#MakeAWish

Goede bijeenkomst over Brandveilig
Leven na brand Nassaustraat #Helmond.
Bewustzijn van veroorzakers en risico's
brand blijft belangrijk.

Proficiat @VRBZO met vaste
aanstelling directeur @robbronsnl en
uw nieuwe voorzitter @JJoritsma040

Frank Poels
Ramon Oomen

@frankpoels23

@OomenRamon

BurgemeesterEderveen

@vrbzo @ChuckvHesteren. Trots
op onze "Vakspecialisten" die het
DrukLuchtSchuim systeem wegzetten
binnen de VRBZO. Complimenten!!

Eerste uitruk met nieuwe pakken een
feit. De primeuris een wegdekreiniging
voor post Helmond @VRBZO

@BMValkenswaard

Middag rampenoefening met
@politievwaard @VRBZO @ravbzo
@OM_OostBrabant @GGDGHORNL en
diverse medewerkers @_Valkenswaard
#lerenvanelkaar

@VRBZO

Linda van de Ven
@MAvandeVen

Emile Theunissen

Bijscholing Omgevingswet @VRBZO .
Co-creatie van de veiligheidsregio's!
@BrandweerFri @Vr_RR
@OVDWestIJssela

@evenementenCGM

Info actuele ontwikkelingen
evenementenveiligheid georganiseerd
vanuit veiligheidsregio #VRBZO. Hierna
hopelijk weer helemaal uptodate.

Marga Vermue
@MargaVermue

En realistisch oefenen door @VRBZO
met TS4

Gemeente Someren
@gemsomeren

Jack Mikkers

Vandaag brengt brandweer een bezoek
aan @bsstjozef1 Someren-Heide en
@bsdevonder Someren-Eind om te
praten over de brand. Volle aandacht!

@BMveldhoven

Goede rampenoefening vandaag bij @
VRBZO over een infectieziekte in de
regio. Oefenen en leren!
Pieter van Deursen
@PyroPietje

Het gaat beginnen #vakmanschapsdagen
#VRBZO - benieuwd wat deze dag zal
brengen @VRBZO #Brandweer

Rob Brons
@robbronsnl

Realistische kwaliteitsproeven #VRBZO
#Valkenswaard #Cranendonck
Claudia van Megen
@ClaudiavanMegen

Systeemtest VRBZO grip 4 met mooi
scenario gezondheid #crisisoefening
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Risicobeheersing
Steeds meer richten we ons op Risicobeheersing; het zoveel mogelijk
voorkomen en beperken van onveilige situaties, omstandigheden en onveilig
gedrag. Van controle op en advies over brandveiligheid (bouwvoorschriften en
gebruiksvoorschriften) tot het geven van voorlichting over Brandveilig Leven.
Doel is het vergroten van de kennis, het gedrag en het verantwoordelijkheidsbesef van burgers, instellingen
en andere betrokkenen op het terrein van brandveiligheid.

Brandveilig Leven
Voor de uitrol van Brandveilig Leven zijn functionarissen vrijgemaakt, is een programmaplan opgesteld en
zijn met de gemeenten diverse activiteiten georganiseerd.
•
In verschillende gemeenten zijn woningchecks brandveiligheid uitgevoerd. Hiervoor zijn door VRBZO
tien vrijwilligers opgeleid. De checks worden in 2017 uitgebreid naar meer gemeenten.
•
Het vernieuwde lespakket werd in een oplage van 13.260 uitgedeeld (via 92 basisscholen).
•
Voor met name ouderen waren er 88 voorlichtingsbijeenkomsten over brandveiligheid. Deze werden
gehouden in verzorgingstehuizen en buurtgebouwen.
•
Er werden 12 voorlichtingsbijeenkomsten ‘na brand’ gehouden.
•
Bij 5 zorginstellingen zijn veiligheidsexpedities ’Geen Nood Bij Brand’ uitgevoerd.

Advisering
Risicobeheersing verleende 2.151 adviezen op gebieden als externe veiligheid, Wabo-gerelateerde zaken en
evenementen. In ongeveer 90% van de gevallen werd de wettelijk gestelde doorlooptijd gehaald.
Risicobeheersing transformeert daarbij van regelgericht naar risicogericht werken. De sector analyseert eerst
mogelijke risico’s, om op basis daarvan te bepalen waar en wanneer advies nodig is. Met andere woorden:
meer kijken naar de context en het grotere geheel en minder regels ‘afvinken’. Het integraal advies uit 2015
werd in 2016 verder verbeterd. De sector geeft nu één advies over evenementenveiligheid waarin aspecten
van de GHOR en de brandweer worden meegenomen.

Brandweer op Purple
studentenfestival
In het kader van Brandveilig Leven waren
we, samen met collega’s van de andere
Brabantse regio’s, aanwezig op het Purplefestival in Tilburg georganiseerd door
Fontys Hogescholen. Studenten konden
daar een brandveiligheidsgame spelen.
Daarvan werd gretig gebruik gemaakt.
Freek (18) deed ook een poging, maar
haalde de score van Meike helaas net
niet. "Maar qua brandveiligheid heb ik
het prima voor elkaar hoor. Ik woon nog
lekker thuis en m'n pa en ma hebben het
hele huis volgehangen met rookmelders.
Alle vluchtwegen zijn vrij. Kaarsen gaan uit
als we het huis uit gaan. Maak je over mij
maar geen zorgen!”

Het beleidsplan risicocommunicatie (‘Een Brabantse krachtenbundeling’) is in 2015 door de drie Brabantse
Veiligheidsregio’s vastgesteld. Dit leidde in 2016 tot bezoeken aan de gemeenten. Aan de gemeentelijke
functionarissen ARB/IVC en communicatieadviseurs werd het uitvoeringsplan risicocommunicatie toegelicht.
Gemeenten reageerden positief op de voorgestelde aanpak en zegden hun medewerking toe. De gemeenten
zien de waarde van een goede risicocommunicatie steeds meer in.

Controles
Digitaal toezicht helpt om controles efficiënter en beter uit te kunnen voeren. Het is een goed hulpmiddel,
maar nog niet perfect. In 2017 wordt dit doorontwikkeld in samenhang met de nieuwe kernregistratie
objecten en het nieuwe zaaksysteem.
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Controles bouwwerken
In 2016 waren er circa 2.300 controles op brandveiligheid. In 1.300 situaties zijn overtredingen
aangetroffen. De overtredingen zijn veelal na hercontrole opgelost. Het ging om onder meer overtredingen
bij gebouwen met bijeenkomstfuncties (kinderdagverblijven en basisscholen), logiesfuncties (hotels en
studentenhuisvesting) en onderwijsfuncties (grote scholengemeenschappen). In ongeveer 60 situaties is het
handhavingstraject (dwangsombeschikking) via het bevoegde gezag (de gemeente) opgestart.

Proef veiligheid
naderende hulpverleningsvoertuigen

Naast de advisering zijn bij ‘BRZO-bedrijven’ (Besluit Risico’s Zware Ongevallen) tien inspecties uitgevoerd.
Door intensivering van het toezicht bij industriegebouwen die onder de BRZO-regelgeving vallen nam het
aantal geconstateerde overtredingen (24) toe. Waargenomen overtredingen zijn opgevolgd door hercontroles.
De geconstateerde gebreken zijn steeds binnen de termijn verholpen.
Controles evenementen
De in 2015 ingezette integrale controles bij evenementen hebben ook dit jaar, naast overtredingen op het
gebied van brandveiligheid, weer bijzondere resultaten laten zien. Sprekende voorbeelden zijn onder andere
medicatie die niet voldoet aan de eisen en onvoldoende opgeleid EHBO-personeel.

Interventieteams (integrale controles)
Steeds meer gemeenten werken met interventieteams voor een integrale aanpak van onveiligheid. In
de Peelgemeenten werd het ‘Peelland Interventieteam’ gevormd, met VRBZO als een van de partners.
Constateert het team ernstige gebreken qua brandveiligheid, dan kan dit leiden tot het sluiten van (delen
van) bouwwerken/woningen of het staken van een bepaald gebruik. Brandonveilige situaties bleken vooral
niet-gekeurde blusmiddelen, geblokkeerde vluchtwegen, ondeugdelijk aangesloten installaties en het
ontbreken van rookmelders. Veel woningen van arbeidsmigranten verkeerden in slechte staat.
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In mei 2016 vond de Great Cooperative
Driving Challenge (GCDC) plaats nabij de
Automotive Campus in Helmond. Op de afgesloten A270 werden proeven gehouden
met voertuigen die met elkaar communiceren. Eén proef ging over het reageren op
een naderend spoedeisend hulpverleningsvoertuig. De bedoeling is dat het naderend
hulpverleningsvoertuig signalen verzendt
naar de software van de andere voertuigen
op de weg. Deze auto’s maken dan vanzelf
plaats voor het voorrangsvoertuig zonder
dat de chauffeur daarvoor hoeft in te
grijpen. Deze proef is onderdeel van het
project C The Difference. Dit onderzoekt
onder meer hoe de verkeersveiligheid van
voorrangsvoertuigen en omringend verkeer
kan worden verbeterd door alle weggebruikers met elkaar en met de infrastructuur
(zoals verkeerslichten) langs de weg te
laten communiceren.

Bladel, oktober 2016. Een bijzondere brand
waarbij een laag wax op straat kwam te
liggen.
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Incidentbestrijding
Naast het voorkomen en beperken van brand en andere incidenten, richt de
brandweer zich op de daadwerkelijke bestrijding ervan. Onder de noemer
‘Incidentbestrijding’ verricht de brandweer de volgende kerntaken: het bestrijden van brand, technische hulpverlening, bestrijding gevaarlijke stoffen en
waterongevallen. Daarbij maakt de brandweer onderscheid in basiszorg, specialistische hulp en grootschalig optreden. Om op professionele wijze invulling
te geven aan deze taken is in 2016 de focus gelegd op de verdere verbetering
van de kwaliteit en de veiligheid van het brandweeroptreden. Intern is volop
ingezet op de implementatie van de Toekomstvisie Brandweerzorg en de doorontwikkeling van de sector.
Incidenten 2016
Incidentbestrijding telde 5.411 uitrukken. Binnen brandweerzorg wordt een aantal incidenttypen onderscheiden. Het diagram toont het aantal incidenten per incidenttype. Onder automatische alarmeringen wordt
verstaan het aantal automatische brandmeldingen waarvoor een uitruk is geweest. De categorie brand spreekt
voor zich. Bij de categorie ongeval kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een auto-ongeluk. Verder is er een
aantal incidenten van het type ‘overig’. Hieronder verstaan we bijvoorbeeld dienstverleningen en leefmilieu.
Binnen de genoemde taken kent de brandweer op een aantal posten de ‘First Responders’ (FR) en de
Reanimatieteams Brandweer (RTB). Uit de analyse van de Regionale Ambulance Voorziening blijkt dat FR en
RTB een erg belangrijke aanvulling zijn op de spoedeisende medische hulpverlening. Vooral de inzet van de
brandweer bij een reanimatie draagt bij aan de verhoging van de overlevingskans en het snellere herstel van
de getroffen persoon.

Een drone voor in huis
“Studenten van de TU/e werken aan de
ontwikkeling van een domestic drone, zeg
maar een ‘vliegtuig’ voor in huis. In 2016
waren we volop in overleg met dit team
om samen te kijken hoe een drone kan
bijdragen aan het voorkomen en bestrijden
van brand. Zo’n toestel kan namelijk zo
worden ontworpen dat hij hitte en/of rook
detecteert, zorgt voor alarmering van de
bewoner en de brandweer inschakelt. De
drone zou zelfs kunnen zien of iemand in
huis is gevallen of dat iemand bijvoorbeeld
een beroerte heeft gehad. Een bijzondere
vorm van innovatie dus waaraan we met
veel plezier meewerken. We hebben goede
hoop dat deze drone voor in huis in de
toekomt werkelijkheid wordt.“

Paul van Dooren

Adviseur Repressie en Innovatie

Het aantal uitrukken daalde significant. Vergeleken met 2014 en 2015 waren er circa 1.000 uitrukken
minder. De daling is onder andere het gevolg van de andere werkwijze bij automatische alarmeringen (zie
kader ‘Verificatie op de meldkamer’).

Oudejaarsnacht als HOvD
“Vanuit mijn rol als HOvD was het een
bijzondere dienst, de overgang van 2016 naar
2017. Het begon om iets voor 22.00 uur met
een woningbrand in Gemert en in de loop van
de nacht volgden meerdere kleine incidenten.
Met de aanpak van een grote uitslaande
brand in een school in Eindhoven en een fikse
woningbrand in Helmond toonden we dat we
met collegiaal vakmanschap het nieuwe jaar
waren begonnen. Waarbij we met respect de
(brandweer)zorg gaven aan de betrokkenen
die het nieuwe jaar minder positief startten”.

Ton Driessen
HOvD
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Opkomsttijden brandweer
In de wet is vastgelegd wat de norm voor de opkomsttijd van de brandweer is. De opkomsttijd bestaat uit de
verwerkingstijd op de meldkamer, de uitruktijd en de aanrijtijd. In het regionaal dekkingsplan dat door het
AB is vastgesteld, is aangegeven in welke mate we kunnen voldoen aan de wettelijke opkomsttijden. Daarmee geldt dus een regionale norm. In 75,8% van de uitrukken is voldaan aan deze regionale norm-tijden.
Vertaald naar de wettelijke eisen is dit een percentage van 66,6%.
Dit is een verslechtering van de opkomsttijden ten opzichte van de wettelijke norm zoals gepresteerd in 2014
en 2015 (respectievelijk 83% en 82%) en ten opzichte van de bestuurlijk vastgestelde norm (respectievelijk
86,8% en 90%). Deze kunnen we sinds dit jaar betrouwbaar vaststellen. De daling komt rechtstreeks voort
uit de invoering van de verificatie op de meldkamer (zie kader Verificatie op de meldkamer) en de mogelijk
vertragende effecten hiervan.

Veiligheid bij repressief optreden
De laatste jaren is de aandacht voor gezondheidsrisico’s bij het repressief optreden erg toegenomen. Ook in
onze regio steken we daar veel energie in. Onder de noemer ‘Schoon werken’ is een programma gestart om
de risico’s van de blootstelling aan en de opname van gevaarlijke stoffen uit rook door brandweermensen
zoveel mogelijk te vermijden en te beperken. In 2016 zijn we gestart met de invoering van nieuwe uitrukkleding. Dit draagt ook bij aan een schonere werkomgeving.

Verificatie op de
meldkamer
Om het aantal loze meldingen terug te
dringen is de Meldkamer Brandweer op
4 januari 2016 gestart met een nieuwe
werkwijze bij automatische alarmeringen.
Wanneer een automatische alarmering op de
meldkamer binnenkomt neemt de centralist
via een speciaal telefoonnummer contact
op met de organisatie waar de alarmering
vandaan komt. Tijdens dit telefoongesprek
vragen we de organisatie om te verifiëren
of het om een daadwerkelijke brand gaat of
om een loos alarm. Blijkt binnen 2 minuten
dat er niets aan de hand is dan onderneemt
de meldkamer verder geen actie. Gaat het
om een daadwerkelijke brand of is er binnen
maximaal 2 minuten geen duidelijkheid,
dan worden alsnog brandweereenheden
gealarmeerd. Deze nieuwe werkwijze
had een groot positief effect. Het aantal
uitrukken van de brandweer na een
automatische alarmering is ten opzichte van
2014 met 39% gedaald.
De daling van het aantal uitrukken heeft
een minder positief effect op de gemiddelde
opkomsttijden. De uitruktijden van andere
meldingen dan automatische alarmeringen
tellen verhoudingsgewijs zwaarder mee en
deze duren meestal langer. Daar komt bij
dat wanneer een OMS-melding wel terecht
blijkt, de verificatie vertragend werkt op de
opkomsttijd.

11

In 2016 is het nieuwe lespakket
‘Brandweer op school’ gelanceerd. Scholen
in Zuidoost-Brabant kunnen het gratis
bestellen. ‘Brandweer op school’ is een
doorlopende leerlijn over de Brandweer. Het
doel van de lessen is dat leerlingen bewust
omgaan met het voorkomen van brand
en dat ze weten wat ze moeten doen als
er toch brand uitbreekt. Daarnaast maken
leerlingen kennis met de taken van de
brandweer en leren ze over brandveiligheid
op school en thuis.

12

Veiligheid
GHOR
De GHOR coördineert de geneeskundige hulpverlening bij (grote) ongevallen en rampen. Voor een goede
voorbereiding zijn hulpverleners opgeleid en oefenen zij regelmatig. Daar ligt dan ook een belangrijke GHORtaak. De GHOR brengt ook de medische risico’s in kaart van risicovolle objecten en adviseert gemeenten hoe
zij gezondheidsrisico’s bij grote evenementen kunnen beperken. Daarnaast werkt de GHOR plannen uit voor
het geval de volksgezondheid wordt bedreigd, bijvoorbeeld bij grootschalige uitbraak van infectieziekten. Dit
doet de GHOR met de acute zorgpartners (GGD, RAV, ziekenhuizen, huisartsenposten en het Rode Kruis). Ook
maakt de GHOR zorginstellingen (verpleeg- en verzorgingssector) bewust van hun verantwoordelijkheden
tijdens een calamiteit. De GHOR adviseert hoe zij de zorg aan cliënten ook onder rampenomstandigheden
kunnen waarborgen.
Advisering GHOR
De advisering aan de gemeenten over evenementenveiligheid is multidisciplinair opgebouwd. De GHOR
droeg in 2016 bij aan 653 adviezen. Dit is aanzienlijk minder dan in de periode daarvoor. Dit is het gevolg
van een veranderde aanpak in onze regio. De A-evenementen (kleine evenementen) handelt de gemeente
zelf af met hulp van standaardadviezen van de brandweer en de GHOR. De nadruk van de hulpdiensten ligt
op B- en C-evenementen (grotere evenementen). Dit sluit aan op de visie om meer risicogericht en minder
regelgericht te werken.

Crisisbeheersing
Crisisbeheersing is verantwoordelijk voor de multidisciplinaire samenwerking in rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dit alles in een werkomgeving waarin klantgerichtheid en professionaliteit centraal staan. Het
doel van Crisisbeheersing is om op lange termijn een belangrijke voortrekkers- en kwaliteitsbepalende rol te
vervullen in het netwerk van (keten)partners. Dit om samen continu te zorgen voor een effectieve crisisbeheersing en rampenbestrijding binnen de volledige keten (risicobeheersing-incidentbestrijding-herstelfase).
Bij multidisciplinair optreden wordt een zogenoemde GRIP-structuur gehanteerd met daarin vijf niveaus.
2016 kende 16 GRIP-incidenten, waarvan 14 keer GRIP 0, 1 keer GRIP 1 en 1 keer GRIP 3. In juli 2016
werd het landelijke model in het Crisisplan geïmplementeerd. Vanaf dat moment verviel GRIP 0, vandaar de
zichtbare vermindering van de GRIP incidenten vergeleken met vorige jaren.
Naast de GRIP-incidenten werd de regio medio juni 2016 geconfronteerd met een hagelstorm. Vooral de
grootschaligheid en de impact waren bijzonder. Op het moment van de storm leek er geen aanleiding om op

Voorbereiding pandemie
Voortbouwend op de introductie van het
zorgrisicoprofiel in 2015, waarbij grieppandemie hoog op waarschijnlijkheid en
impact scoort, werd in 2016 een grote
ketenoefening gehouden met de witte
ketenpartners. Bij deze oefening werd een
uitbraak van infectieziekten gesimuleerd
die uitmondde in een pandemie. De
samenwerkingsafspraken tussen GHOR
en ketenpartners zijn tijdens de oefening
bevestigd maar behoeven verdieping op
het vlak van informatie-uitwisseling tussen
de partners en de GHOR. De samenwerking
kan worden versterkt met een netcentrisch
informatiemanagementsysteem. Op deze
manier wordt de juiste informatie op de
juiste tijd en op de juiste plaats gebruikt.
Samen met de ketenpartners wordt naar
een juiste invulling gezocht. In 2017 wordt
het project afgerond.

te schalen naar een crisisorganisatie. Deze beslissing onderzoeken we in de evaluatie. Leerpunten uit dit incident worden meegenomen in de nieuwe visie crisisbeheersing die in 2017 met het bestuur wordt opgesteld.
Naast de operationele prestaties zijn op verschillende vlakken belangrijke verbeteringen doorgevoerd. De
belangrijkste:
•
Het risicoprofiel kreeg een update met daarin een capaciteiteninventarisatie.
•
Er is een nieuw beleidsplan vakbekwaamheid crisisfunctionarissen vastgesteld. Hierin vindt een
verschuiving plaats van kwantitatieve naar kwalitatieve aantoonbaarheid van de vakbekwaamheid. Dit
wordt de komende jaren geëffectueerd.
•
Er is een nieuwe methodiek van evalueren ontwikkeld. Hierdoor zal in de toekomst op een meer
interactieve manier worden geëvalueerd. Dit met als doel het bevorderen van het lerend vermogen van
de organisatie.
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Prioritaire risico’s: kernongevallen en vervoer van gevaarlijke stoffen
VRBZO heeft in 2016 beïnvloedingsanalyses uitgevoerd voor de in het Beleidsplan VRBZO vastgestelde prioritaire risico’s: kernongevallen en vervoer van gevaarlijke stoffen. De analyse heeft een aantal aanbevelingen
opgeleverd die gericht zijn op het beïnvloeden van vooral de effecten van deze risico’s; VRBZO heeft immers
weinig tot geen mogelijkheden om de kans op dergelijke incidenten te beperken.
Het risico ‘kernongevallen’ is door VRBZO projectmatig opgepakt. Bevolkingszorg en GHOR zijn hierbij
betrokken. Het project richt zich op de oplevering van:
1.
een advies voor het AB over (pre)distributie van jodium-profylaxe en de wijze waarop risicocommunicatie over kernongevallen kan worden ingevuld;
2.
een coördinatieplan dat inzicht geeft in de organisatie van melding en alarmering, op- en afschaling,
informatievoorziening, leiding en coördinatie, verantwoordelijkheden operationeel en bestuurlijk en de
te nemen maatregelen bij ongeval/crisis.
Het project is gelinkt aan verdere harmonisatie van samenwerkingsafspraken met Belgische overheden
(project Grensoverschrijdende samenwerking, GROS) in het algemeen. Contact houden met de nucleaire
installatie in Mol is ook onderdeel van het project.
De aanbevelingen die zijn gericht op het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn door de brandweer opgepakt. Inmiddels is in het Coördinatieplan Ongevallenbestrijding Autosnelwegen (COBA) opgenomen dat de Inspectie
Leefomgeving en Transport wordt gealarmeerd bij ongevallen op de snelweg waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken. Alle relevante planvorming is verder doorlopen en gecontroleerd. De operationele voorbereiding is
in orde bevonden.
In aanvulling op monodisciplinaire planvorming wordt ook een Coördinatieplan Spoor ontwikkeld dat is gericht op multidisciplinaire afstemming bij spoorincidenten. Voor alle risico’s in onze regio geldt dat we veelal
uit moeten en kunnen gaan van zelfredzaamheid. Deze zelfredzaamheid kan worden bevorderd door onder
meer risico- en crisiscommunicatie. De verdere uitwerking hiervan loopt door in 2017.

Bestuurlijke aspecten
nafase ramp of crisis
Provincie Noord-Brabant en de drie
Brabantse veiligheidsregio’s organiseerden
in oktober 2016 een bijeenkomst over
de bestuurlijke aspecten in de nafase van
een ramp of crisis. Aanwezig waren de
bestuurders van de Brabantse gemeenten
en collega’s van ketenpartners betrokken
bij crisisbeheersing. Bestuurders hebben
in de nafase immers vaak een belangrijke
rol. Ze geven zichtbaar leiding aan die
fase en zijn verantwoordelijk voor een
goed verloop. Psychosociale, medische,
financieel-juridische en milieuaspecten
kunnen lang doorwerken en verschillende
levensgebieden beïnvloeden. Daarnaast
kwamen, aan de hand van uiteenlopende
casuïstiek, ook de invloed van journalistiek
& media en de rol van de Onderzoeksraad
voor Veiligheid aan bod. De opkomst was
groot en het delen van ervaringen werd
als waardevol ervaren. In 2017 wordt een
vervolgbijeenkomst georganiseerd.

Bevolkingszorg
Samen met politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening zijn gemeenten verantwoordelijk voor (de
voorbereiding op) crisisbeheersing en rampenbestrijding. Het gemeentelijke deel hiervan noemen we
Bevolkingszorg. Binnen onze regio kozen gemeenten ervoor om samen te werken en de bevolkingszorgprocessen zoveel mogelijk gezamenlijk in te vullen met ondersteuning vanuit VRBZO.
In 2016 is in het bijzonder aandacht besteed aan een nieuw alarmeringssysteem waardoor alarmering
binnen de gemeentelijke processen sneller en efficiënter gaat verlopen. Voor alle doelgroepen (ARB, OvD-Bz,
ACBz, hoofden taakorganisaties, communicatieadviseurs en medewerkers van diverse processen) zijn in 2016
weer opleidingen, trainingen en oefeningen verzorgd. Alle activiteiten zijn geregistreerd zodat de mate van
vakbekwaamheid in beeld blijft.
In 2016 waren er twee GRIP-opschalingen voor bevolkingszorg en een bijzonder incident (brand in Bladel,
brand in Someren, hagelstorm). Hierbij stond bevolkingszorg, naast de bijdrage aan de reguliere bestrijding
van het incident, de gemeenten bij in de soepele overgang van de acute fase naar de nafase. Dit gebeurde
door het opstellen van een projectplan.
Vooral de nafase van de hagelstorm van 23 juni waarbij de gemeenten Bergeijk, Someren, Asten en HeezeLeende waren betrokken, had een bijzonder karakter. Onder leiding van een coördinerend gemeentesecretaris
bouwde de afdeling bevolkingszorg een complete projectstructuur op om de nazorg in de betreffende
gemeenten te coördineren.
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Samenwerking
meldkamers
De meldkamers in de regio’s ZuidoostBrabant en Brabant-Noord zijn in 2016
begonnen met de voor 2018 geplande
fysieke samenvoeging. In april 2016 is de
business case huisvesting, inrichting en
ICT door het AB vastgesteld. Daarnaast is
vooral op het vlak van de werkprocessen en
inrichting van de systemen veel werk verzet. Zo was er een bijeenkomst waarbij alle
partijen hun inbreng konden geven voor de
inrichting van de nieuwe meldkamer in Den
Bosch. Dit als voorbereiding op het vormen
van de meldkamer Oost-Brabant die als
een van de 10 meldlocaties in Nederland
binnen de Landelijke Meldkamerorganisatie
is aangemerkt.

Gemeenschappelijke Meldkamer
De Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) is de operationele spil in interdisciplinaire samenwerking en
faciliteert de hulpverlening op straat. De GMK bestaat uit drie disciplines: de meldkamer Ambulancezorg
(MKA), de Meldkamer Brandweer (MKB) en de Meldkamer Politie (MKP). De verantwoordelijkheid voor de
operationele prestaties van de Meldkamer Politie valt onder de politieorganisatie.
Meldkamer Brandweer
De Meldkamer Brandweer moet bij een reguliere melding binnen 75 seconden de binnengekomen melding
verwerken. Bij een automatische melding via het Openbaar Meldsysteem moet dit binnen 30 seconden
gebeuren, behalve wanneer verificatie op de melding plaatsvindt. In deze gevallen mag de verwerkingstijd
worden opgerekt met twee minuten conform bestuurlijk vastgesteld beleid.
Van de automatische meldingen zonder verificatie werd 91% binnen de normtijd verwerkt. Daarmee voldoen
we aan de bestuurlijke norm van 90%. Van de automatische meldingen met verificatie was in slechts 6,3%
van de gevallen de verwerkingstijd langer dan 2 minuut 30. Ook dit voldeed aan de norm van 90%. Van alle
andere reguliere meldingen is 71% binnen de normtijd verwerkt. De door het bestuur vastgestelde norm
van 90% wordt bij de reguliere meldingen dus niet gehaald maar is wel verbeterd ten opzichte van vorige
jaren (62% in 2015). Hiervoor zijn meerdere maatregelen getroffen die dus een positief effect hadden op de
verwerkingstijd. In 2017 worden opnieuw maatregelen getroffen om de verwerkingstijd te optimaliseren.
Meldkamer Ambulancezorg
De Meldkamer Ambulancezorg biedt kwalitatief hoogwaardige dienstverlening (aanname, intake, uitgifte,
begeleiding en coördinatie) en ondersteuning, gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag voor de
ambulancehulpverlening. De meldkamer kent een door de zorgbranche opgelegde norm van 120 seconden
als gemiddelde verwerkingstijd van een A1-melding. Met een gemiddelde verwerkingstijd van 83 seconden
werd de norm ruim gehaald.

Locatiebepaling door de
meldkamer
Stel, u staat midden op de heide en u ziet
een beginnende heidebrand. U belt 112 en
de centralist vraagt waar u bent. Als het
lastig is om uw locatie door te geven kan
de meldkamer uw locatie bepalen. Maar
dan moet uw telefoon wel zijn voorzien
van GPS (locatievoorziening) en een
databundel. De meldkamer stuurt u een
sms met daarin een link. U klikt op de link
en geeft vervolgens toestemming voor het
verzenden van uw locatie. De meldkamer
ziet dan precies waar u bent en kan snel de
benodigde eenheden sturen.

Ambulancezorg
GGD Brabant-Zuidoost voert voor VRBZO
de ambulancezorg uit. VRBZO verantwoordt
de financiering voor de ambulancezorg die
wordt ontvangen van de zorgverzekeraars.
De jaarplannen, beleidsmatige opvolging,
operationele prestaties en financiële besteding worden via de directeur Regionale
Ambulancevoorziening (RAV) aan het AB
aangeboden. Ook de verantwoording over
de jaarplannen en de beleidsmatige opvolging van de MKA loopt via de RAV.

15

15

Someren, november 2016. Een incident van
127 uur! Vele mensen waren dag en nacht,
voor en achter de schermen, bezig om de
brand onder controle te krijgen en grip te
houden op het incident.
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Financieel resultaat
De jaarrekening 2016 sluit af met een positief exploitatieresultaat van € 2,4
miljoen. Dit is ruim 3,5% van de totale begroting van € 68,6 miljoen. De
grafiek toont uit welke onderdelen dit resultaat is opgebouwd.

Toekomstvisie Brandweerzorg
In de begroting is de implementatie van
de Toekomstvisie Brandweerzorg volledig
verwerkt. De bezuinigingstaakstelling voor
2016 bedroeg € 2,8 miljoen en is volledig
gerealiseerd. VRBZO ligt op koers om
de taakstellingen voor 2017 en 2018 te
realiseren.

Nieuwe burgemeesters
in Algemeen Bestuur
Factoren waardoor het resultaat toenam
•
•

•

•

Minder kapitaallasten bij met name Incidentbestrijding door uitgestelde en vertraagde investeringen
van met name tankautospuiten en arbeidshygiëne.
Vooruitlopend op de samenvoeging van de meldkamers doet de Gemeenschappelijke Meldkamer
(GMK) geen investeringen meer. In de toekomst zal het Gemeenschappelijk Meldcentrum (GMC) van
de Veiligheidsregio’s Brabant-Zuidoost (VRBZO) en Brabant-Noord deze investeringen overnemen.
VRBZO wordt dan doorbelast voor haar aandeel in de kapitaallasten.
Doordat minder medewerkers gebruik maken van de FLO-regeling en langer blijven doorwerken,
blijven de uitkeringen aan FLO en de daarvoor ontvangen vergoedingen van Loyalis achter bij de
begroting.
Door het centraliseren van budgetten van de brandweerposten zijn diverse aanbestedings- en synergievoordelen gerealiseerd.

Vier gemeenten – Bergeijk, Eindhoven,
Gemert-Bakel en Laarbeek - kregen in
2016 een nieuwe burgemeester. Vaak
waren voorafgaand aan de wisseling
van de wacht waarnemers in beeld. Dit
betekent dat het AB er eind 2016 anders
uitzag dan eind 2015. We heten de nieuwe
burgemeesters Callewaert-De Groot,
Jorritsma, Van Veen en Van der Meijden
van harte welkom in ons bestuur. De heer
Jorritsma is ook benoemd tot voorzitter van
de Veiligheidsregio. In Bladel en Reusel-De
Mierden zijn waarnemers actief vanwege
de ziekte van burgemeesters Swachten en
Teurlings.

Factoren waardoor het resultaat afnam
•

•

Hogere loonkosten door de invoering van het individueel keuzebudget per 1 januari 2017. Vanaf 2016
moet het opgebouwde vakantiegeld toegerekend worden aan het jaar waarin het opgebouwd wordt
met als gevolg dat we voor 2016 eenmalig een reservering moeten opnemen.
De extreme brand in Someren en de lange inzet van de crisisorganisatie hebben tot extra kosten geleid
van € 0,2 miljoen.

17

Postbus 242
5600 AE Eindhoven
Telefoon: 040-2203203
E-mail: info@vrbzo.nl
www.vrbzo.nl

Provincie N o o r d - B r a b a n t

Brabantlaan 1
Postbus 9 0 1 5 1
5 2 0 0 M C 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 2 8 12

Alle gemeenteraden en

Fax (073) 6 1 4 11 15

algemene besturen van waterschappen

www.brabant.nl

in Noord-Brabant

IBAN N L 8 6 I N G B 0 6 7 4 5 6 0 0 4 3

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 201 6
Datum
1mei 2 0 1 7
Ons kenmerk
C2203602/4176750

Geachte bestuurders,

U w kenmerk

Contactpersoon

O p 1 8 april 201 7 stelden wij het Jaarverslag Interbestuurlijk

Toezicht 2016 vast.

Hierin beschrijven we in welke mate we de doelstellingen uit het
Uitvoeringsprogramma

Interbestuurlijk

Toezicht 20h

hebben gehaald. Het is het

eerste verslag op basis van het Beleidskader Interbestuurlijk
201

I.J.H. (Ingmar) Koch
Telefoon

Toezicht 2016

-

(073) 681 2 0 78
Email
ikoch@brabant.nl

.

Bijlage(n)
1

Interbestuurlijk toezicht
De provincie Noord-Brabant oefent op verschillende terreinen interbestuurlijk
toezicht uit op gemeenten en waterschappen en draagt zo bij aan een sterk
openbaar bestuur en een bestendig en veilig Brabant voor ons allemaal. Met
interbestuurlijk toezicht bevorderen wij dat de Brabantse lokale overheden
krachtige overheden zijn, die hun maatschappelijke taken correct uitvoeren.
Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het
uitgangspunt. Het is ons doel om het functioneren van lokale overheden te
versterken, zodat burgers kunnen vertrouwen op de overheid.
Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak. Toezicht is meer dan alleen
handhaven en daarom passen we meerdere strategieën toe om naleving van
wet- en regelgeving te bewerkstelligen. Dit betekent dat onze nalevingsstrategie
een mix is van: preventie en voorlichting, systematisch toezicht, reality-checks en
thema-onderzoeken. In ons Beleidskader Interbestuurlijk
is hier meer over te lezen.

Toezicht 2016

-

2019

Provincie Noord-Brabant

Resultaten in 2016

Datum

Een van de uitgangspunten van het Beleidskader is dat we ieder jaar bij iedere

1 mei 2 0 1 7

organisatie voor alle toezichtgebieden zullen vaststellen of ze voldoen,

Ons kenmerk

gedeeltelijk voldoen of niet voldoen. Hierbij streven we ernaar dat we aan het

C2203602/4176750

eind van 2 0 1 9 geen enkele organisatie als "voldoet niet" hoeven te beoordelen.
In het jaarverslag publiceren we dit jaar alleen de Brabantbrede resultaten. W e
gaan niet in op de resultaten van individuele organisaties. Voor 2 0 1 6 ziet de
totaalscore er als volgt uit:

Totaalscore Interbestuurslijk toezicht 2016
" Voldoet
«

Voldoet gedeeltelijk

i Voldoet niet

17*

36*

In het jaarverslag worden ook de resultaten per toezichtgebied weergegeven en
nader toegelicht.
Naast het jaarlijks terugkerende systematisch toezicht waar bovenstaande
grafiek op gebaseerd is, hebben we aanvullend nog op elf thema's activiteiten
uitgevoerd. De resultaten daarvan worden in hoofdstuk 4 van het verslag
beschreven.
Tenslotte kunnen we constateren dat ons toezicht bijdraagt aan beter
presterende lokale overheden en een gezonde en veilige leefomgeving. Zo
hebben onze interventies ertoe geleid dat in het afgelopen half jaar 7
gemeenten achterstanden in de huisvesting van vergunninghouders hebben
ingehaald. Een ander voorbeeld is dat 12 risicovolle situaties van o.a. LPGtankstations nabij scholen, woningen of zorginstellingen worden aangepakt. En
1 gemeente heeft haar begroting voor 2 0 1 7 aangepast naar aanleiding van
toezicht.
Ons toezicht heeft ook een sterke preventieve werking. W e interveniëren niet
alleen bij geconstateerde tekortkomingen, maar geven ook voorlichting aan de
lokale overheden om te voorkomen dat er tekortkomingen ontstaan. Het rapport
over de archivering van de geluids- en video-opnamen van raadsvergaderingen
dat we dit jaar publiceerden, is daar een voorbeeld van.
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Infographic

Datum

In de bijlage vindt u een infographic waarin de belangrijkste resultaten van het

1 mei 2 0 1 7

toezicht in 2 0 1 6 zijn weergegeven. Het volledige jaarverslag kunt u vinden op

Ons kenmerk

www.brabant.nl/ibt.

C2203602/4176750

Mocht u nog vragen hebben over het jaarverslag of het interbestuurlijk toezicht
in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de heer Koch. Zijn
contactgegevens vindt u in de rechtermarge.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

M w . drs. E. Breebaart,
hoofd Interbestuurlijk Toezicht
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

3/3

Jaarverslag Interbestuurlijk Toezicht 2016

Totaalscores Interbestuurlijk toezicht 2 0 1 6

Door toezicht te houden op gemeenten en waterschappen draagt de provincie bij
aan een sterk openbaar bestuur en een bestendig en veilig Brabant voor ons

voldoet
niet^
17"/..

allemaal. Interbestuurlijk toezicht is een wettelijke taak. We versterken het functioneren van lokale overheden en controleren of zij hun taken uitvoeren volgens de wet.
Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het uitgangspunt. De provincie Noord-Brabant oefende in 2 0 1 6 op zes terreinen toezicht uit:

|47"

archief- en informatiebeheer, financiën, huisvesting vergunninghouders, monumenten-

voldoet

zorg, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening.
Meer i nfornnatie vindt u o p www.brabant.nl/ibt.

1^=1

voldoet
gedeeltelijk

Financieel toezicht

Archief- en informatiebeheer

| Repressief o p basis van beg roting 2 0 1 7
| Repressief o p basis van meerjarenraming
| Repressief na interventie
Preventief in verband met overschrijden inzs dterm
Preventief in verband met overschrijden inzs dterm
Preventief
b a n d met h
miv 2 0 1 9

miv 2 0 1 7

fflffl

Bij meer dan de helft van de door ons onderzochte gemeenten was onduidelijk
of de audio- of video-opnamen van de raadsvergaderingen beschouwd moeten
worden als de officiële raadsverslagen.

Huisvesting vergunninghouders

Monumentenzorg
4162
6 1 8

335
I Geplaatst
Achterstand

2367

i Totale taakstelling

,

/ŕ
959

964

^

^

3

0

2510

7

6

2 0 9 2

Onvoldoer
in d o monumontencomi

5

2535

r—4i8

2 0 5 8

Geen monumen

3544

2

5

8

6

éîéih
In 2 0 1 ó steeg de totale taakstelling voor Brabantse g emeenten met bijna
2 5 / ū , maar de totale achterstand bleef g elijk op 1 7 z o van de taakstelling.
Er zijn dus weer meer verg unning houders g ehuisvest.
Het aantal g emeenten met achterstanden is echter wel g roter g eworden

Omgevingsrecht

Een groot deel van de Brabantse g emeenten past de regels voor de risico's van
gevaarlijke stoffen onvoldoende toe in de bestemmingsplannen. In 4 8 van de
1 8 0 onderzochte bestemming splannen was externe veilig heid op alle onderde
len g oed opg enomen. Bij de overige bestemming splannen was er sprake van
een of meerdere tekortkoming en.

De meeste Brabantse g emeenten hebben een commissie conform de wettelij
ke voorschriften ing esteld, die ook altijd g eraadpleeg d is. Bij zes g emeenten
bleek de deskundigheid van de leden van de monumentencommissie niet
afdoende. Vier g emeenten voldeden niet, omdat ze helemaal g een commis
sie hadden ing esteld, er collegeleden in de commissie zaten of cruciale
deskundigheid ontbrak in de commissie.

Ruimtelijke Ordening

ml

j bijna alle Brabantse g emeenten voldoen de bestemmingsplannen,
beheersverordeningen en structuurvisies g rotendeels of helemaal aan de Wet
ruimtelijke ordening .

Een veilig (kermis-)evenement in uw gemeente.
Geachte mevrouw / heer,
Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.
In uw gemeente vinden waarschijnlijk evenementen plaats waarbij attractietoestellen1 zijn
opgesteld. Bijvoorbeeld kermissen, maar ook braderieën, markten en muziekevenementen. De
veiligheid van deze toestellen met hun soms hoge snelheden en grote krachten is van het grootste
belang. Niet alleen voor de inzittenden maar ook voor de omstanders. Ook in 2016 waren er weer
enkele incidenten met ernstige letsels te betreuren.
RAS open voor gemeenten per 20 februari 2017.
Met de openstelling van het RAS (Register Attractie- en Speeltoestellen) voor gemeenten per 20
februari 2017 krijgt u als gemeente de beschikking over een betrouwbaar en eenvoudig instrument
om na te gaan of een toestel dat binnen uw gemeente zal worden geëxploiteerd, beschikt over een
wettelijk verplicht certificaat van goedkeuring (CvG)2. Daarbij maakt het niet uit of het toestel uit
het buitenland komt of niet. Ook is niet van belang of er sprake is van tijdelijk gebruik in
Nederland. Sinds 17 februari 20163 is het voor elk attractietoestel, dat in Nederland wordt
geëxploiteerd, verplicht om een geldig Nederlands CvG te hebben. Dat certificaat is een jaar
geldig.
Het RAS helpt gemeenten om een veilig evenement te organiseren. Welke stappen kunt u als
gemeente zetten om optimaal bij te dragen aan een veilig evenement?
1.
Neem op in de vergunningsvoorwaarden voor (kermis-) evenementen dat het hebben van
een geldig CvG voor attractietoestellen verplicht is.
2.
Zorg ervoor dat, ruim voor aanvang van het evenement, de definitieve lijst met toestellen
(inclusief de unieke RAS-nummers) in uw bezit is. Laat u de kermis door een derde organiseren?
Vraag de organisator dan om deze lijst.
3.
Controleer zelf in RAS of de attractietoestellen voorzien zijn van een geldig CvG, vlak voor
aanvang van de kermis. Ontbreekt het CvG of verloopt het CvG gedurende het evenement?
Ontzeg het toestel dan de toegang tot de kermis en informeer de NVWA.
Waarom zijn geldige keuringscertificaten belangrijk voor u als gemeente?
Volgens het WAS dient elk toestel jaarlijks4 te worden gekeurd door een door de minister van
VWS aangewezen keuringsinstelling (AKI). Deze keuring richt zich op de veiligheid van het toestel.
Toestellen zonder geldige keuring mogen niet in gebruik zijn. Wanneer de NVWA toch een toestel
zonder keuring aantreft, wordt dit toestel direct buiten gebruik gesteld. Dit heeft ook voor u als
gemeente vervelende neveneffecten, zoals een stilstaand toestel of een lege plek op uw
evenement.
Jaarlijks toeren zo’n 1000 tot 1200 attractietoestellen door het land en doen daarbij meerdere
gemeenten aan. Als gemeente bent u bestuurlijk de eerst verantwoordelijke voor de openbare
orde en veiligheid. Vanuit de rol van vergunningverlener heeft u -al dan niet via een ingeschakelde
organisator- als eerste zicht op de vraag welke toestellen wanneer binnen uw gemeente worden
geëxploiteerd. Daarmee bent u in de ideale positie om tijdig na te gaan of een toestel over een
geldig CvG beschikt. Bij het ontbreken daarvan kunt u het toestel weigeren op grond van de
voorwaarden die in uw vergunning zijn opgenomen.
Nagaan of een toestel beschikt over een geldig CvG en het weren van een toestel bij het ontbreken
daarvan, is om drie redenen van belang:
1.
Bescherming van burgers tegen onveilige toestellen en de kans op ernstig letsel;

1

Attractietoestellen zijn toestellen waarmee mensen motorisch worden voortbewogen zoals bedoeld in artikel 1, onder a, van het
Warenwetbesluit attractie – en speeltoestellen (WAS).
2
Het Certificaat van Goedkeuring is wettelijk verplicht volgens het WAS.
3
Wijziging van het WAS van 3 februari 2016;Stb.2016,061.
4

Op dit moment is de keuring jaarlijks verplicht. Mogelijk dat in de nabije toekomst de periodiciteit vande keuring wordt aangepast.

2.
Bestuurlijk afbreukrisico: Een ongeluk met een niet-gekeurd toestel in uw gemeente
waarvoor wel een vergunning is afgegeven , brengt bestuurlijk afbreukrisico met zich mee;
3.
Voorkomen van wrijving en teleurstelling op de kermis. Wanneer de NVWA een toestel
aantreft zonder CvG; leidt dit tot directe buiten gebruikstelling. De kermis is dan een attractie
armer.
Hoe werkt RAS?
RAS is een door de NVWA beheerd, real time datasysteem. Op elk attractietoestel wordt sinds
voorjaar 2016 door de AKI bij de periodieke keuring een uniek identificatienummer (RAS-nummer)
aangebracht. Dit nummer is ook te vinden op het papieren Certificaat van Goedkeuring (CvG) dat
door de AKI wordt afgegeven aan de exploitant. Het RAS-nummer blijft gedurende de totale
levensduur van het toestel op het toestel aanwezig.
De AKI voert de naam van het toestel, het unieke RAS-nummer, het keuringsresultaat en de
geldigheidsduur van de goedkeuring in het RAS in. Dit gebeurt zo snel mogelijk (binnen 24 uur) na
de keuring. Het keuringsresultaat kan zijn: 1. goedgekeurd (tot aan een bepaalde datum),
2. afgekeurd en 3. niet vastgesteld. Dat laatste slaat op een toestel dat niet is gekeurd, of niet
tijdig is herkeurd en dus niet beschikt over een geldig CvG.
Ook de NVWA kan tijdens inspectie het RAS inzien voor de keuringsstatus is van een toestel.
Wanneer de NVWA een toestel onveilig heeft bevonden (ondanks de aanwezigheid van een geldig
CvG) kan ze in het RAS invoeren dat het toestel is afgekeurd waarmee de goedkeuring door de
AKI is vervallen. Keuringen blijven immers momentopnames.
Toegang tot het RAS
U krijgt als gemeente per 20 februari 2017 toegang tot het RAS.
In de Bijlage leest u stapsgewijs hoe u kunt inloggen en hoe het RAS precies werkt.
Door het invoeren van het RAS-nummer krijgt u in direct te zien of het toestel wel of niet beschikt
over een geldig CvG. Bij de voorbereiding van de vergunningverlening raadpleegt u het RAS zodat
u zeker weet dat u vergunning verleent aan een gekeurd toestel. Daarnaast doet u er verstandig
aan ook vlak voordat de kermis begint het RAS te raadplegen; de keuringsgegevens kunnen zijn
veranderd door bijvoorbeeld een interventie van de NVWA.
Overgangssituatie
Het zou kunnen dat u in de eerste helft van 2017 toestellen tegenkomt die nog geen RAS-nummer
hebben. Dat komt omdat zij vroeg in 2016 zijn gekeurd: nog voordat RAS-nummers werden
uitgereikt. Dit is een tijdelijke situatie. Komt u na 1 juni 2017 een kermistoestel tegen zonder een
RAS-nummer, neem dan contact op met de NVWA. Tot die tijd adviseren we u naar het papieren
CvG te vragen indien een toestel niet in RAS staat vermeld dan wel contact op te nemen met de
NVWA (was@nvwa.nl).
Tot slot
Met de openstelling van het RAS heeft de gemeente een goed instrument gekregen om samen met
exploitanten en het toezicht van de NVWA op de toestellen in kwestie bij te dragen aan een
veilige kermis. Ik spreek de hoop uit dat vele gemeenten het RAS gaan gebruiken en daarmee de
kermis nog veiliger maken.
Hoogachtend,

Drs H. de Groot
De Hoofdinspecteur Consument & Veiligheid,

Handleiding
Register Attractie- en
Speeltoestellen (RAS)
Voor het gebruik van het RAS is e-herkenning noodzakelijk voor de autorisatie. Naast de authenticatie via
e-herkenning, moet de gemeente gebruikers aanmelden in de applicatie. De gemeente geeft deze gegevens door
aan de NVWA. De functioneel beheerder van de NVWA checkt de gegevens en activeert het gebruikersaccount.
In de regel duurt dit verifiëren enkele dagen. Hierna kan de gemeentemedewerker aan de slag met de applicatie.

E-herkenning aanvragen
Als uw gemeente nog geen e-herkenning heeft, kunt u dit
aanvragen via de website https://eherkenning.nl. Voor het RAS heeft
u minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig (inloggen met een
gebruikersnaam en wachtwoord, aangevuld met sms- of pincode).

Aanmelden RAS
Ga daarna naar http://ras.nvwa.nl voor eenmalige registratie.
Kies uw e-herkenningsleverancier.
Voer hier uw e-herkenningsgegevens in.
De NVWA-applicatiebeheerder beoordeelt binnen enkele dagen
uw aanvraag. Dit duurt minimaal 24 uur. Bij goedkeuring wordt
uw account geactiveerd. U krijgt hier automatisch bericht van.
Na activering kunt u de gebruikersgegevens van de
gemeentemedewerkers in het RAS toevoegen.

Aan de slag met RAS
Log in op https://ras.nvwa.nl
Op het invoerscherm voor de gemeente kunt u het unieke
9-cijferige RAS-nummer van elk bij u aangemeld attractietoestel
invoeren. Speeltoestellen, schiettenten en gokpaleizen hebben op
dit moment nog geen RAS-nummer. Druk op ‘volgende’.
In het volgende scherm ziet u per ingevoerd nummer: het toestel
wat bij het nummer hoort (naam en afbeelding van het toestel),
de keuringsstatus van het toestel (wettelijke status) en de
geldigheidsduur van het certificaat van goedkeuring.

Wettelijke status
In het overzicht voor de gemeente wordt ook het veld
‘Wettelijke status’ weergegeven. Hier zijn drie mogelijkheden:
• Goedgekeurd: Het attractietoestel mag opengesteld worden
voor het publiek;
• Afgekeurd: Het attractietoestel mag niet opengesteld zijn voor
het publiek; Vanwege tekortkomingen is het toestel afgekeurd
door een keuringsinstelling of door een NVWA-inspecteur.
Een eerder afgegeven certificaat van goedkeuring is daarmee
ongeldig verklaard.
• Niet vastgesteld: Er is nog geen oordeel vastgelegd in het
systeem over het attractietoestel, omdat er nog geen keuring
heeft plaatsgevonden of omdat er door de keuringsinstelling nog
geen besluit is genomen naar aanleiding van een reeds uitgevoerde
keuring.

Dit is een uitgave van:
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
t (088) 223 33 33
f (088) 223 33 34
info@nvwa.nl
www.nvwa.nl
Februari 2017
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GEMEENTE

HEUSDEN

Aan de Raad van Commissarissen BNG
Postbus 30305
2500 GH Den Haag

ONS KENMERK:
UW KENMERK:
UW BRIEF VAN:
BEHANDELD DOOR:
ONDERWERP:

Hugo Immink
Beloningsbeleid bestuursvoorzitter

AANTAL BIJLAGEN:
DATUM:
VERZ.

31 maart 2017
3 april 2017

Geachte leden van de Raad van Commissarissen,
In onze raadsvergadering van 14 februari jl. is door de Heusdense gemeenteraad
een motie aangenomen over de beloning van de voorzitter van de Raad van
Bestuur van de BNG.
Maatschappelijk belang dus maatschappelijk verantwoord salaris
Onze raad is van mening dat gelet op de aard en doelstelling van de BNG een
jaarsalaris van bijna zeven ton niet past.
De BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een
maatschappelijk belang. De aandeelhouders zijn uitsluitend overheden. De
primaire doelstelling en de aandeelhouders verschillen daarmee van een
commerciele bank.
Een directeur van een dergelijke organisatie zou naar mening van onze
gemeenteraad, in lijn met de Wet normering topinkomen, niet meer behoren te
verdienen dan een ministersalaris.
POSTADRES

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen

De andere aandeelhouders
Dit standpunt willen wij met deze brief graag aan uw raad overbrengen. Wij zullen
een afschrift van deze brief toesturen aan de andere aandeelhouders.

BEZOEKADRES

Julianastraat 34
Vlijmen
(073) 513 17 89
(073) 513 17 99
E INFO@HEUSDEN.NL
DIGITAAL LOKET

Hoogachtend,
het college van Heusden,
d ecretaris,
•

de burgemees

www.heusden.n1
Bankrelatie

NL54BNGH0285003909

mr. .J.M. Ti

-rmans

drs. J. Hamming

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.
lndien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)

Brief aan de leden
T.a.v. het college en de raad

Datum

8 mei 2017
Ons kenmerk
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(070) 373 8835
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4
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Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen

Samenvatting
Volgens artikel 30 van de Archiefwet 1995 zijn gemeenten verplicht een verordening over het
archiefbeheer vast te stellen. Bijgaand treft u een nieuw model Archiefverordening 2017, een model
Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer en een model Beheerregeling
informatiebeheer aan. Deze modellen zijn opgesteld conform de uitgangspunten van de heersende
wetgevingsleer en aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving. In de ledenbrief wordt een en
ander toegelicht en ingegaan op de wijze van implementatie.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag
070 - 373 83 93 | info@vng.nl

U201700314
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Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen

Geacht college en gemeenteraad,
De Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) regelt de wijze waarop archiefbescheiden dienen te worden
beheerd. Volgens artikel 30 van de Archiefwet zijn gemeenten verplicht een verordening over het
archiefbeheer vast te stellen. De VNG heeft tot op heden hiervoor de modellen van de
1
Brancheorganisatie Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) gehanteerd. Deze modellen zijn echter
niet in lijn met de heersende wetgevingsleer, die wij als uitgangspunt hanteren. Dit betreft onder
andere de principes dat hogere wetgeving niet in lagere herhaald wordt, dat taken die aan het college
van burgemeester en wethouders (B&W) zijn opgedragen niet door de gemeenteraad worden
vastgesteld en dat nadere regels zonder externe werking niet in een besluit maar in een werkinstructie
of beheerregeling (met interne werking) vastgesteld moeten worden. In samenspraak met een
2
werkgroep bestaande uit deskundigen van gemeenten en van provincies zijn nieuwe modellen
ontwikkeld om de juridische kwaliteit te verhogen. Daarbij is tevens bezien hoe een inhoudelijke
verbinding gelegd kan worden met het archiefinnovatiebeleid dat in het kader van het
Archiefconvenant in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het
Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen tegen de achtergrond van de digitalisering is
ontwikkeld. De modellen zijn eveneens aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving.

1

De modellen zijn eerst ontwikkeld door het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecties (LOPAI). In 2013 is het beheer

daarvan overgedragen aan de brancheorganisatie BRAIN.
2

Aan de werkgroep namen deel: mw. Y. Welings (archivaris Tilburg eo), mr. L. van Dorst (jurist provincie Brabant), mw. S.

Francke (archiefinspecteur Noord-Hollands Archief) en drs. P.G.M. Diebels (interbestuurlijke toezichthouder provincie ZuidHolland, namens het Landelijk Overleg Provinciale Archiefinspecties), mr. D. Corver (jurist VNG), drs. J. Jawad (secretaris VNG
Adviescommissie Archieven) met ondersteuning van mr. M. Geertsema.

2

U treft hierbij vier documenten aan:
1. Model Archiefverordening 2017
2. Model Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer
3. Model Beheerregeling informatiebeheer
4. Model Raadsbesluit Archiefverordening 2017
Alle drie de documenten zijn zoals gebruikelijk voorzien van een toelichting. De modellen kennen een
aantal artikelen waar het aan individuele gemeenten is om een keuze te maken. Naast de leeswijzer
bovenaan de modelverordening is hieronder een implementatiehandleiding opgenomen om te helpen
bij het maken van die keuzes.
Ad 1. Model Archiefverordening 2017
De herziening heeft geleid tot een zwaar gedereguleerde en ingekorte Model Archiefverordening.
Geschrapt zijn de bepalingen die enkel herhaalden wat al in landelijke regelgeving was geregeld,
bepalingen die niet in een raadsverordening thuishoren en bepalingen waarin ontoelaatbaar werd
afgeweken van landelijke regelgeving. Dit gedereguleerde model sluit qua begrippen en
uitgangspunten aan bij de Archiefwet. Ook is de opbouw van het model grondig aangepast. Hierdoor
komt duidelijker naar voren welke rol gespeeld moet worden door B&W enerzijds en de gemeenteraad
anderzijds.
Inhoudelijk gezien ligt de nadruk op de verbinding van het archiefbeleid met het informatiebeleid. De
digitale ontwikkeling maakt het noodzakelijk om in de inrichting van de informatiehuishouding en bij de
vorming van digitale archiefbescheiden (onder meer door metadatering) reeds rekening te houden met
duurzame toegankelijkheid. Daarom moet het archiefbeleid niet langer als losstaand van het
informatiebeleid, maar daarmee geïntegreerd worden benaderd.
Hiernaast is aandacht besteed aan het zogenoemde horizontaal toezicht dat door de gemeenteraad
wordt uitgeoefend. In het kader van de Wet Revitalisering generiek toezicht is de rol van het
interbestuurlijk toezicht uitgeoefend door de provincies verkleind en die van de gemeenteraad
versterkt. Door de VNG is in de handreiking Horizontale verantwoording van de Archiefwet een
raamwerk van Kritische Prestatie-Indicatoren (KPI’s) opgenomen dat als basis kan dienen voor de
3
inrichting van het verslag van B&W aan de raad.
Tot slot komt de optie verwerving en beheer van particuliere archieven in beeld. In 2013 is in het
rapport van de commissie Gewaardeerd Verleden de nieuwe waarderingssystematiek beschreven.
Kern daarvan was de verbinding van archieven van de overheid en die van de particulieren om een
goed beeld te geven van de interactie tussen overheid en samenleving en daarmee een beeld te
geven van de maatschappelijke ontwikkelingen. Een goede toepassing van deze (niet verplichte)
methodiek vraagt om actieve verwerving van relevante particuliere archieven.
Implementatiehandleiding
De Model Archiefverordening 2017 kent een aantal bepalingen die als ‘facultatief’ zijn aangemerkt;
deze zijn te herkennen aan de cursieve tekst. Facultatief zoals aangeduid in het model betekent dat
de keuze om die onderdelen in het model op te nemen een bewuste keuze van een individuele
gemeente hoort te zijn. Hierbij is er voor gezorgd dat gemeenten door het niet overnemen van deze
bepalingen niet in de problemen komen met de Archiefwet, voor zover deze wet gemeenten verplicht
bepaalde zaken te regelen. Daarnaast is er voor gezorgd dat met het niet overnemen van de
facultatieve bepalingen de systematiek van de verordening niet doorbroken wordt. Gemeenten die
ervoor kiezen om andere bepalingen dan de facultatieve bepalingen niet over te nemen, deze in
gewijzigde vorm over te nemen of deze aan te vullen, moeten er zelf scherp op zijn dat deze keuzes
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Horizontale verantwoording Archiefwet 1995 via Kritische Prestatie Indicatoren, dr. H. Bongenaar e.a., VNG, Tweede,
geactualiseerde versie: april 2013.
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zowel in lijn zijn met de Archiefwet als dat deze stroken met de systematiek van de bepalingen die de
gemeente wel overneemt.
Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden, kan het noodzakelijk zijn om artikelen of artikelleden
te vernummeren. Verder is de toelichting grotendeels zo opgesteld dat gemeenten die kunnen
overnemen als ze ook de bepaling waar deze bij hoort overnemen. Afhankelijk van de gemaakte
keuzes zullen dus ook bepaalde onderdelen van de toelichting wel of juist niet geschikt zijn voor
overname. Toelichting bij facultatieve bepalingen is eveneens als facultatief aangemerkt (lees: cursief
gemaakt).
Artikelen 2, 3 en 5: Gemeentearchivaris of gemeentesecretaris
De modelverordening is zo opgesteld dat deze zowel gebruikt kan worden door gemeenten die een
4

gemeentearchivaris hebben benoemd die beschikt over een diploma archivistiek , als door gemeenten
die dit niet hebben gedaan. In dat laatste geval is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor de
uitvoering van diverse taken ter uitvoering van de Archiefwet en de gemeentelijke archiefverordening.
Als er geen gemeentearchivaris is benoemd, vindt het toezicht op het beheer van de niet naar de
archiefbewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden formeel niet plaats op basis van artikel 32,
tweede lid, van de Archiefwet, maar op grond van de Archiefverordening, op basis van artikel 149 van
de Gemeentewet. Als er geen gemeentearchivaris is benoemd die toezicht kan houden op de naleving
van het bepaalde bij of krachtens de Archiefwet, dan is het aan de gemeentesecretaris om dit toezicht
te regelen. Bijvoorbeeld door dit bij een derde partij te beleggen. Gedacht kan worden aan een
rekenkamer, een auditor, de gemeentearchivaris van een buurgemeente of een commerciële partij.
Gemeenten die wel beschikken over een gediplomeerde gemeentearchivaris dienen:
a) te kiezen voor ‘artikel 32, tweede lid, van de Archiefwet’ in de aanhef;
b) te kiezen voor ‘gemeentearchivaris’ in artikel 2, opschrift en eerste en tweede lid, artikel 3,
onder a en b, en artikel 5 (als er voor gekozen wordt dit artikel over te nemen) en op diverse
plekken in de artikelsgewijze toelichting bij die artikelen, en
c) de facultatieve zinsnede in artikel 2, tweede lid, de facultatieve passage in de algemene
toelichting en de facultatieve passage in de laatste alinea van de artikelsgewijze toelichting bij
artikel 2 over te nemen.
Gemeenten die niet beschikken over een gediplomeerde gemeentearchivaris dienen:
a) te kiezen voor ‘artikel 149 van de Gemeentewet’ in de aanhef;
b) te kiezen voor ‘gemeentesecretaris’ in de artikelen 2, opschrift en eerste en tweede lid, 3,
onder a en b, en 5 (als er voor gekozen wordt dit artikel over te nemen) en op diverse plekken
in de artikelsgewijze toelichting bij die artikelen;
c) de facultatieve zinsnede in artikel 2, tweede lid, de facultatieve passage in de algemene
toelichting en de facultatieve passage in de laatste alinea van de artikelsgewijze toelichting bij
artikel 2 niet over te nemen, en
d) de facultatieve passage in de derde alinea van de artikelsgewijze toelichting bij artikel 2 over
te nemen.
In de plaats van de bestaande situatie in de verordening vastleggen (wel of geen gediplomeerd
archivaris benoemd) is het ook denkbaar om voorafgaand aan de twee slotartikelen een artikel als
volgt op te nemen:
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Artikel 32, eerste lid, van de Archiefwet 1995 luidt als volgt: De gemeentelijke archiefbewaarplaats wordt beheerd door een
gemeentearchivaris, die in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek of, zo geen zodanige archivaris mocht zijn
benoemd, door de secretaris. De eisen voor het diploma worden gesteld ingevolge artikel 15 van het Archiefbesluit 1995.
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Artikel 2. Taken gemeentesecretaris, als er geen gediplomeerde gemeentearchivaris is
benoemd
Als er geen gemeentearchivaris is benoemd die in het bezit is van een diploma archivistiek als
bedoeld in artikel 32, eerste lid, van de Archiefwet 1995, dan wordt in de artikelen 2, eerste en tweede
lid, en 3, onder a en b, voor ‘de gemeentearchivaris’ gelezen ‘de gemeentesecretaris’, met dien
verstande dat deze geen advies als bedoeld in artikel 2, tweede lid, aan zichzelf uit kan brengen.
Met opname van een dergelijke bepaling (waarbij in de andere artikelen steeds de gemeentearchivaris
wordt genoemd) wordt voorkomen dat de verordening aangepast moet worden als er op enig moment
geen gediplomeerde archivaris meer is benoemd, of als deze juist op enig moment wel wordt
benoemd.
Artikelen 2 en 3: Frequentie van verslaglegging en verantwoording
Er kan gekozen worden voor éénjaarlijkse of tweejaarlijkse verslaglegging door de
gemeentesecretaris of gemeentearchivaris (artikel 2, eerste lid). Hetzelfde geldt met betrekking tot
verantwoording door B&W aan de gemeenteraad (artikel 3, aanhef, en de artikelsgewijze toelichting).
Artikel 4. Beschikbaarstelling gegevens voor verantwoording, toezicht en publicatie
Dit artikel is als facultatief aangemerkt omdat het niet verplicht is om bij het beschikbaar stellen van de
benodigde gegevens ten behoeve van de verantwoording aan de gemeenteraad en het interbestuurlijk
archieftoezicht gebruik te maken van de archief-KPI’s en de voorziening waarstaatjegemeente.nl
(wsjg.nl) die door het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) wordt aangeboden. Om de
interbestuurlijke toezichtlast te verminderen geniet deze werkwijze echter de voorkeur. Daarbij merken
wij op dat in sommige provinciale verordeningen bepalingen zijn opgenomen over de aanlevering van
toezichtinformatie.
Artikel 5. Opname in de archiefbewaarplaats van bescheiden van particulieren
Dit artikel is als facultatief aangemerkt omdat het bewaren en beheren van bescheiden van
particulieren niet tot de gemeentelijke taken behoort die voortvloeien uit de Archiefwet. Gemeenten die
deze mogelijkheid uitdrukkelijk willen openstellen, kunnen dit artikel overnemen. In dat geval dienen
ook de facultatieve verwijzing naar artikel 149 van de Gemeentewet (in het opschrift van de
verordening) en de facultatieve zinsneden in de eerste alinea van de artikelsgewijze toelichting bij
artikel 2 overgenomen te worden.
Artikel 6. Intrekking oude verordening
Overeenkomstig artikel 3:42, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht dient de verordening
eerst gepubliceerd te worden in het gemeenteblad, of op andere geschikte wijze, alvorens deze in
werking treedt. Overeenkomstig artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet dient een vastgestelde
verordening medegedeeld te worden aan gedeputeerde staten.
Invullen diverse onderdelen van de modelverordening
Op diverse plekken in de modelverordening dient nog wat ingevuld te worden. Dit spreekt verder
telkens voor zich.
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Ad 2. Model Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer
De Archiefwet schrijft benoemings- en aanwijzingsbesluiten voor die separaat door B&W kunnen
worden vastgesteld. In dit model zijn deze besluiten op een rij gezet.
Onderdeel I: Archivaris
Het benoemen van een gemeentearchivaris is niet verplicht (zie boven). Er kan slechts één archivaris
door de gemeente worden benoemd.
Onderdeel II: Archiefbewaarplaats
Desgewenst kunnen meerdere archiefbewaarplaatsen worden aangewezen. Bij de aanwijzing van de
archiefbewaarplaats(en) dient rekening ermee gehouden te worden dat deze (allen) onder regie van
de archivaris worden geplaatst. Het aanwijzen van een elektronische archiefbewaarplaats (edepotvoorziening) geldt als een dienst die onder bepaalde voorwaarden aanbesteed moet worden. Zie
voor meer informatie over de juridische aspecten van aanbesteding en e-depotvoorzieningen de AIDO
handreiking Aanbestedingsrecht en e-depotvoorzieningen decentrale overheden (2016) en de
handreiking Toepasbare wetgeving bij aanbesteding van e-depotvoorzieningen van Europa
5
Decentraal (2017).
Onderdeel III: Strategisch informatieoverleg
De gemeente heeft beleidsruimte bij de inrichting van het Strategische informatieoverleg (SIO). De
gemeente moet een SIO inrichten dat aansluit bij de eigen situatie en die het belang van de eigen
informatiehuishouding het meest recht doet. Ook is het mogelijk een SIO in regionaal verband in te
6
richten. In de AIDO-Handreiking Strategische Informatieoverleg (2015) zijn daarvoor verschillende
varianten uitgewerkt. Volgens het Archiefbesluit 1995 (hierna: Archiefbesluit) wijst B&W als leden van
het SIO de verantwoordelijke voor de informatiehuishouding aan, waarbij meestal wordt gedacht aan
de secretaris; en, indien benoemd, de gemeentearchivaris. Het is echter voor de goede taakuitvoering
van belang alle relevante kennis en expertise in het informatiedomein bijeen te brengen door ook
bijvoorbeeld afdelingshoofden informatie en documentaire informatievoorziening in het SIO te
benoemen. Deelname van een externe deskundige aan het SIO is alleen verplicht wanneer dit overleg
een taak heeft in selectie en waardering. De taken en bevoegdheden van het SIO zijn nader
uitgewerkt in artikel 4 van de Model Beheerregeling informatiebeheer (zie onder Ad. 3).

Ad 3. Model Beheerregeling informatiebeheer
In de Model Beheerregeling informatiebeheer wordt aandacht besteed aan de verankering van de
taken van het SIO en de gemeentearchivaris, de omgang met archiefbescheiden bij reorganisaties en
de verantwoordelijkheden ter zake de archiefbewaarplaats.
Artikel 2. Reikwijdte
Dit artikel is facultatief aangemerkt omdat de Archiefregeling strikt genomen alleen voorschriften bevat
die van toepassing zijn op archiefbescheiden die blijvend bewaard worden. De gemeente kan ervoor
opteren om deze regels op alle archiefbescheiden van toepassing te verklaren. Daardoor wordt het
informatiebeheer op een kwalitatief hoger plan uitgevoerd.
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Handreiking aanbestedingsrecht en e-depotvoorzieningen decentrale overheden, I.S. Sloover, AIDO, 2016. Notitie Toepasbare regelgeving
bij aanbesteden e-depots, Europa decentraal, februari 2017.
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Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden, B. Hoomans en G. Zwagerman, AIDO, februari 2015.
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Artikel 3. Taken beheerder
Dit artikel regelt dat de taken van de beheerder worden uitgevoerd conform het kwaliteitssysteem dat
wordt gehanteerd. In de AIDO–Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale
7
Overheden (KIDO) (2016) zijn toetsbare normen en een werkwijze beschreven die invulling geeft aan
de verplichting in artikel 16 van de Archiefregeling om een kwaliteitssysteem te hanteren. B&W of de
gemeentesecretaris (afhankelijk van het Mandaatbesluit) kunnen de uitvoering van de bepalingen van
deze beheerregeling (door)mandateren. In een gemeentelijke organisatieverordening en/of het
mandaatregister wordt vastgelegd wat de gemandateerde taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden zijn van degenen die daartoe gemandateerd zijn.
Artikel 4. Taken en bevoegdheden Strategisch informatieoverleg [en gemeentearchivaris]
Dit artikel regelt de taken van het SIO. Volgens het Archiefbesluit is een SIO noodzakelijk bij het
nemen van besluiten omtrent selectie en vervreemding van archiefbescheiden. Naar keuze van de
gemeente kan de agenda van het SIO worden uitgebreid met andere onderwerpen. De Nota van
toelichting op de wijziging van het Archiefbesluit 2012 (Stb. 2012, 444) maakt duidelijk dat ook andere
vraagstukken van de informatiehuishouding geschikt zijn om aan een SIO voor te leggen, zoals
overbrenging en openbaarheid van archiefbescheiden. Ook besluiten omtrent vervanging van
archiefbescheiden door (digitale) reproducties als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het Archiefbesluit
zijn geschikt. Volgens artikel 2 van het Archiefbesluit dient immers een belangenafweging plaats te
vinden bij het nemen van dergelijke besluiten. Migratie en conversie; en duurzaamheid en
toegankelijkheid van digitale archiefbescheiden kunnen ook onderwerpen van advisering zijn. Gezien
de voortgaande digitalisering van overheidsinformatie en de uitdagingen die dit stelt aan archieven is
dit een onderwerp van toenemend en strategisch belang. Verder kan gedacht worden aan
overbrenging en beperkingen op de openbaarheid van archiefbescheiden voor deze overbrenging.
Afhankelijk van eventuele mandatering brengt het SIO advies uit aan B&W of de gemeentesecretaris
of de beheerder.
Het tweede lid laat de mogelijkheid open om de beheerder bij het SIO uit te nodigen.
Indien wordt gekozen voor een smalle taakstelling van het SIO, kan advisering over onderwerpen als
genoemd in het eerste lid, onder b tot en met h, (waarover advisering van een SIO niet wettelijk
verplicht is) als taak worden toebedeeld aan de gemeentearchivaris, indien benoemd. Dit kan
facultatief worden geregeld in het derde lid.
Artikel 5. Overdracht en terbeschikkingstelling van archiefbescheiden
Dit artikel regelt de werkwijze bij reorganisaties waarbij archiefbescheiden moeten worden
overgedragen van de ene afdeling naar de andere of naar een ander orgaan zoals een
gemeenschappelijke regeling. Door een zorgvuldige werkwijze af te spreken wordt voorkomen dat
archiefbescheiden verloren gaan of dat op termijn onduidelijkheid ontstaat over de verdeling van
verantwoordelijkheden tussen organen. Regelmatig worden overheidstaken geprivatiseerd. Waarbij de
uitvoering bijvoorbeeld plaatsvindt door een privaatrechtelijke rechtspersoon als bedoeld in artikel 160
van de Gemeentewet. Onderdeel e laat de mogelijkheid open archiefbescheiden voor enige tijd ter
beschikking van de private rechtspersoon te stellen. Daarbij zal steeds een afweging moeten
plaatsvinden waarbij naast het belang van de goede uitvoering ook het belang van privacy wordt
betrokken en gewaarborgd.
Artikel 6. Verantwoordelijkheden ten aan zien van de archiefbewaarplaats
Dit artikel regelt de wijze waarop de archivaris of indien deze niet is benoemd, de secretaris aan de
verantwoordelijkheid ten aanzien van de overgebrachte archieven vorm geeft. Onderdeel g is
facultatief en afhankelijk van de keuze van de gemeente ter zake van particuliere archieven. Dit kan
ook worden vermeld bij onderdeel e.
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Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO), W. Hoffman en H. Bongenaar, AIDO, december 2016.
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Gemeenschappelijke regelingen
De modellen zijn ook geschikt voor intergemeentelijke organen met een openbaar lichaam die een
zelfstandig zorgdragerschap uitoefenen. Volgens artikel 41 van de Archiefwet zijn deze organen
verplicht om een voorziening te treffen omtrent de zorg voor archiefbescheiden. Daaronder wordt
onder meer gerekend het vaststellen van een archiefverordening en het ontwerpen van een
selectielijst. Is dit niet geregeld dan zijn volgens artikel 40, derde lid, van de Archiefwet de bepalingen
die ter zake gelden voor de vestigingsgemeente van de gemeenschappelijke regeling (bij deelname
door een provincie, de provincie van vestiging) van overeenkomstige toepassing. Het verdient echter
aanbeveling niet hierop terug te vallen, maar actief voorzieningen omtrent de zorg voor
archiefbescheiden te treffen. Intergemeentelijke organen dienen in de modellen “college van
burgemeester en wethouders” te worden vervangen door “dagelijks bestuur”, “burgemeester” door
“voorzitter” en gemeenteraad door “algemeen bestuur”.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens
Algemeen Directeur
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Model Archiefverordening 2017
Leeswijzer modelbepalingen
- (bijvoorbeeld) [citeertitel oude verordening] of [datum] = door gemeente in te vullen, zie
bijvoorbeeld artikel 6.
- [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikelen 4 en 5.
- [iets OF iets] = door gemeente te kiezen, zie bijvoorbeeld artikel 2, eerste en tweede lid.
Nadere uitleg is opgenomen in de implementatiehandleiding, onderdeel van de bij deze
modelverordening behorende ledenbrief.
De raad van de gemeente [naam gemeente];
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en
nummer];
gelet op de artikelen 30, eerste lid[, en 32, tweede lid,] van de Archiefwet 1995 [en artikel
149 van de Gemeentewet];
gezien het advies van de [naam commissie];
besluit vast te stellen de Archiefverordening [naam gemeente en eventueel jaartal]:
Artikel 1. Zorgplicht burgemeester en wethouders
1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het
beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de Archiefwet
1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de
gemeentelijke organen.
2. Burgemeester en wethouders dragen hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met
andere onderdelen van het gemeentelijk informatiebeleid en treffen daartoe de nodige
maatregelen.
Artikel 2. Taken [gemeentearchivaris OF gemeentesecretaris]
1. De [gemeentearchivaris OF gemeentesecretaris] brengt [twee]jaarlijks aan burgemeester
en wethouders verslag uit over het beheer van de archiefbewaarplaats en de
archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht en over het toezicht op het beheer van
de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de
archiefbewaarplaats.
2. De [gemeentearchivaris OF gemeentesecretaris] kan daarnaast op verzoek of op eigen
initiatief advies uitbrengen aan [burgemeester en wethouders OF de gemeentesecretaris]
over het beheer van de archiefbewaarplaats en de archiefbescheiden van de gemeentelijke
organen die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
Artikel 3. Verantwoording door burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad [twee]jaarlijks over de
uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de
gemeentelijke organen. Zij voegen daarbij in ieder geval:
a. het verslag van de [gemeentearchivaris OF gemeentesecretaris], bedoeld in artikel 2,
eerste lid;
b. voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de
[gemeentearchivaris OF gemeentesecretaris] aan hen uitgebrachte adviezen, bedoeld in
artikel 2, tweede lid, en
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c. een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen
maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.
[Artikel 4. Beschikbaarstelling gegevens voor verantwoording, toezicht en publicatie
Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het beschikbaar stellen en uploaden van
gegevens ten behoeve van de verantwoording aan de gemeenteraad en het interbestuurlijke
archieftoezicht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het informatiesysteem dat het
Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten of diens opvolger daarvoor ter beschikking stelt.]
[Artikel 5. Opname in de archiefbewaarplaats van bescheiden van particulieren
De [gemeentearchivaris OF gemeentesecretaris] kan met instemming van de rechthebbende
bescheiden van instellingen of personen, ongeacht hun vorm, in de archiefbewaarplaats
opnemen als deze naar zijn oordeel van historische waarde zijn.]
Artikel 6. Intrekking oude verordening
De [citeertitel oude verordening] wordt ingetrokken.
Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op [datum].
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening [naam gemeente en
eventueel jaartal].
Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeente [naam gemeente],
[datum].
Voorzitter,
Griffier,
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Toelichting
Algemeen
De Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) legt de zorg voor de archiefbescheiden van de
gemeentelijke overheidsorganen (zoals de gemeenteraad, het college van burgemeester en
wethouders, de burgemeester, de griffie en gemeentelijke privaatrechtelijke rechtspersonen
zoals bedoeld in artikel 160 van de Gemeentewet met één of meer publiekrechtelijke
bevoegdheden) alsmede de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente
deelneemt zonder openbaar lichaam en/of die taken in mandaat uitvoeren, bij burgemeester
en wethouders, zie artikel 30, eerste lid, in samenhang met artikel 1, onderdeel b. Artikel 30
bevat bovendien de opdracht voor de gemeenteraad om een verordening vast te stellen, die
aan gedeputeerde staten moet worden medegedeeld, overeenkomstig waarvan
burgemeester en wethouders deze zorgplicht moeten uitvoeren. Uiteraard tevens met
inachtneming van de specifieke kaders die de Archiefwet, het Archiefbesluit 1995 en de
Archiefregeling daarvoor stellen én in lijn met de toepasselijke algemene regels van onder
meer de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.
[Verder bevat artikel 32, tweede lid, van de Archiefwet een opdracht aan de gemeenteraad
om bij verordening regels te stellen ten aanzien van het toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens Archiefwet door de gemeentearchivaris ten aanzien van het beheer
van archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.]
Aspecten die al in deze ‘hogere regelgeving’ zijn geregeld en die (automatisch) doorwerken,
worden uit het oogpunt van goede regelgeving niet ‘herhaald’ in deze verordening. Ook
bevat deze verordening geen regels ten aanzien van taken en bevoegdheden die
rechtstreeks bij burgemeester en wethouders zijn belegd (en ten aanzien waarvan de
gemeenteraad geen uitdrukkelijke regelgevende bevoegdheid is toebedeeld). Dit betreft o.a.
de bevoegdheid om een gemeentelijke archiefbewaarplaats aan te wijzen (volgt al uit artikel
31 van de Archiefwet), de taak ervoor zorg te dragen dat het beheer van de
archiefbescheiden voldoet aan toetsbare eisen van een door burgemeester en wethouders
toe te passen kwaliteitssysteem (volgt al uit artikel 16 van de Archiefregeling) en het
benoemen, schorsen en ontslaan van personeel (bevoegdheid is al geregeld in artikel 160,
eerste lid, aanhef en onder d, van de Gemeentewet).
Begrippen
Deze verordening bevat geen begripsbepalingen, aangezien deze hier overbodig zijn. Dit
geldt in de eerste plaats voor die begrippen die al in de Archiefwet gedefinieerd zijn (zoals
‘archiefbescheiden’). Deze gelden onverminderd ook voor deze verordening, afwijken is niet
mogelijk. Ten aanzien van andere (in het verleden wel opgenomen) begrippen geldt dat het
gebruik in de context van deze verordening niet tot misverstanden zal leiden (zoals
‘gemeentearchivaris’), dat ze dermate weinig worden gebruikt dat voluit schrijven de
voorkeur heeft (zoals ‘wet’) of dat ze zelfs helemaal niet meer voorkomen in deze sterk
gedereguleerde verordening (zoals ‘beheerder’).
Voor de goede orde, het begrip ‘archiefbescheiden’ kan ten onrechte de suggestie wekken
dat het slechts om oudere, papieren documenten zou gaan. Dit is echter niet het geval, zoals
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ook blijkt uit een nauwkeurige lezing van het begrip. Onder archiefbescheiden wordt
overeenkomstig artikel 1, onder c, van de Archiefwet verstaan:
1°. bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt
en naar hun aard bestemd daaronder te berusten;
2°. bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen of
opgemaakt door instellingen of personen, wier rechten of functies op enig
overheidsorgaan zijn overgegaan;
3°. bescheiden, ongeacht hun vorm, welke ingevolge overeenkomsten met of
beschikkingen van instellingen of personen dan wel uit anderen hoofde in een
archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten;
4°. reprodukties, ongeacht hun vorm, welke bij of krachtens de wet in de plaats zijn
gesteld van de onder 1°, 2° of 3° bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van het
bepaalde in artikel 7 zijn vervaardigd.
Het gaat dus niet alleen om papieren, maar ook digitale archiefbescheiden waaronder
databases, websites, agenda’s en berichten via sociale media. Om misverstanden te
voorkomen wordt in de praktijk ook vaak de meer neutrale term ‘informatie’ gehanteerd als er
over ‘archiefbescheiden’ wordt gesproken of geschreven.
Zorg en beheer
Het begrip ‘zorg’ is niet gedefinieerd in de wet. In het algemeen – en in artikel 1 van deze
verordening – wordt hieronder verstaan de (kaderstellende) bestuurlijke verantwoordelijkheid
voor het ontvangen, vervaardigen, bewaren en uiteindelijk vernietigen van de
archiefbescheiden (die daarvoor in aanmerking komen) op een wijze waarmee de goede,
geordende en toegankelijke staat gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn is
gewaarborgd en waarbij de authenticiteit van deze archiefbescheiden op ieder moment kan
worden vastgesteld. Dit ter onderscheiding van het ‘beheer’ van de archiefbescheiden: de
ambtelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de beheerwerkzaamheden, te weten
het behouden, bewerken, benutten en ter raadpleging of gebruik ter beschikking stellen aan
de ambtelijke organisatie en het publiek.
Door het informatiebeheer op orde te hebben wordt een efficiënte en effectieve
bedrijfsvoering mogelijk gemaakt, kent de gemeente haar eigen rechtspositie en die van
anderen, is het mogelijk verantwoording af te leggen voor het gemeentelijk handelen en kan
de blijvende bewaring van cultuurhistorische informatie worden gegarandeerd.
Raadplegen archiefbescheiden, opmaken afschriften, bewerkingen e.d.
De archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten zijn openbaar, behoudens
enkele uitzonderingsgevallen (zie de artikelen 15, 16 en 17 van de Archiefwet). Iedereen is,
behoudens die uitzonderingsgevallen, bevoegd die archiefbescheiden kosteloos te
raadplegen en daarvan of daaruit afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen te
maken of op zijn kosten te doen maken. De tarieven die hiervoor in rekening worden
gebracht zijn opgenomen in de [citeertitel legesverordening].
Artikelsgewijs
Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven, worden hieronder nader behandeld.
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Artikel 1. Zorgplicht burgemeester en wethouders
Dit artikel vormt een uitwerking van de zorgplicht van burgemeester en wethouders.
Naast de algemene bepalingen van de Archiefwet zijn verder in hoofdstuk 3 van de
Archiefregeling voorschriften gesteld ten aanzien van de geordende en toegankelijke staat
van archiefbescheiden. De Archiefregeling bevat tevens de verplichting voor burgemeester
en wethouders om ervoor zorg te dragen dat het beheer van archiefbescheiden voldoet aan
toetsbare eisen van een toe te passen kwaliteitssysteem.
Eerste lid
Dit onderdeel verplicht burgemeester en wethouders ervoor zorg te dragen dat beleid wordt
geformuleerd en dat interne regels (zoals ‘beheersregels’ of een ‘werkinstructie’) worden
opgesteld, beide ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden van de gemeentelijke
organen.
Tweede lid
De zorg voor archiefbescheiden staat niet op zichzelf; deze zorg maakt onderdeel uit van het
gemeentelijk informatiebeleid in den brede. Burgemeester en wethouders dienen de zorg
voor archiefbescheiden dan ook in samenhang te bezien en af te stemmen op domeinen als
informatiemanagement, informatiearchitectuur, informatiebeveiliging, openbaarheid en
persoonsgegevensbescherming en zo nodig daartoe maatregelen te treffen. Hierop ziet het
tweede lid.
Artikel 2. Taken [gemeentearchivaris OF gemeentesecretaris]
Het eerste lid regelt de verplichting voor de [gemeentearchivaris OF gemeentesecretaris] om
periodiek verslag uit te brengen aan burgemeester en wethouders over enerzijds het beheer
van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen [en particulieren] die zijn
overgebracht naar[, respectievelijk opgenomen in] de archiefbewaarplaats en anderzijds het
toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn
overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Zo nodig kunnen burgemeester en wethouders
(mede) op basis van dit verslag besluiten voorzieningen te treffen ter uitoefening van de aan
hen opgedragen zorg.
Ten behoeve van het opstellen van dit verslag heeft de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten een raamwerk van Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) van de Archiefwet
ontwikkeld (een kapstok voor structurering van het verslag). Uiteindelijk hebben deze mede
tot doel de versterking van het horizontale toezicht door de gemeenteraad op de zorg over
en het beheer van archiefbescheiden conform de Archiefwet. Het verslag wordt door
burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 3 ter beschikking gesteld aan de
gemeenteraad.
Uit de Archiefwet volgt verder dat als er een gediplomeerde gemeentearchivaris is benoemd,
deze de gemeentelijke archiefbewaarplaats beheert en dat deze tevens – voor zover het
betreft de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar
een archiefbewaarplaats – belast is met toezicht op de naleving van het bij of krachtens de
wet bepaalde (artikel 32, eerste en tweede lid). [Als er geen gediplomeerde
gemeentearchivaris is benoemd, dan volgt uit de Archiefwet dat de gemeentesecretaris
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verantwoordelijk is voor het beheer van de archiefbewaarplaats (zie artikel 32, eerste lid). Als
er geen gemeentearchivaris is benoemd, vindt het toezicht niet plaats op basis van artikel
32, tweede lid, van de Archiefwet, maar op grond van deze Archiefverordening op basis van
artikel 149 van de Gemeentewet. Het is aan de gemeentesecretaris om het toezicht te
beleggen binnen de interne controlefunctie van de bedrijfsvoering.]
Het opstellen van het verslag over het toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte
archiefbescheiden vraagt om een samenspel tussen de [gemeentearchivaris OF
gemeentesecretaris] en de feitelijk beheerders van de niet-overgebrachte archiefbescheiden.
Deze laatsten beschikken immers over informatie over de prestaties in het kader van de
uitvoering van de Archiefwet.
Op grond van het tweede lid kan de [gemeentearchivaris OF gemeentesecretaris] ook op
verzoek of eigen initiatief advies uitbrengen aan [burgemeester en wethouders OF de
gemeentesecretaris] over het beheer van de archiefbewaarplaats (en de daarheen
overgebrachte archiefbescheiden) en het beheer van de archiefbescheiden van de
gemeentelijke organen die (nog) niet daarheen zijn overgebracht. Een dergelijk advies zal in
veel gevallen gepaard gaan met een voorstel om – in het belang van een goed beheer of
toezicht – bepaalde voorzieningen te treffen.
Artikel 3. Verantwoording door burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad [twee]jaarlijks over de
uitoefening van hun zorgplicht voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen. Zij
voegen daarbij in ieder geval: a) het verslag van de [gemeentearchivaris OF
gemeentesecretaris] (of de verslagen, als de verslaglegging neerslag krijgt in meerdere,
afzonderlijke verslagen), b) de op verzoek of eigen initiatief van de [gemeentearchivaris OF
gemeentesecretaris] aan hen uitgebrachte adviezen (zo die er zijn geweest in de periode
waarop ook de verslaglegging betrekking heeft) en c) een voorstel voor de in het kader van
de zorgplicht voor de archiefbescheiden te treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een
kostenraming. Als er op te lossen knelpunten zijn, zal het onder c bedoelde voorstel
neerkomen op een verbeterplan, dat gepaard kan gaan met een plan van aanpak. Als er aan
de te treffen maatregelen extra kosten zijn verboden, dan zullen deze meegenomen moeten
worden in de begrotingscyclus. Hierdoor wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld
burgemeester en wethouders te controleren ten aanzien van hun wettelijke zorgplicht. Ook
wordt op deze wijze een cyclisch proces van beleidsvorming, begroting en financiering,
uitvoering, controle en (financiële) verantwoording en bijstelling geborgd.
De informatie kan tevens gebruikt worden om in het kader van interbestuurlijk toezicht
gedeputeerde staten te informeren. Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek
toezicht in werking getreden, waarmee het toezicht door de provincie is gewijzigd. Dit betreft
onder meer de bevoegdheid om systematische toezichtinformatie op te vragen, op grond van
het aan de Gemeentewet toegevoegde artikel 124h. Het Besluit verstrekking systematische
toezichtinformatie – dat uitvoering geeft aan artikel 124h – stelt verder regels aan het
opvragen van deze toezichtinformatie, opdat gemeenten niet worden geconfronteerd met
bovenmatige informatieverplichtingen. Daarbij past dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij
de gegevens die burgemeester en wethouders in het kader van hun horizontale
verantwoording aan de gemeenteraden aanbieden.
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[Artikel 4. Beschikbaarstelling gegevens voor verantwoording, toezicht en publicatie
In het provinciale Aanvullend beleidskader voor interbestuurlijk archieftoezicht is gesteld dat
wanneer de archief-KPI’s op de juiste wijze worden ingevuld, burgemeester en wethouders
voldoen aan de informatieverplichting aan gedeputeerde staten. Als gebruik gemaakt wordt
van de informatievoorziening van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) is
daarvan sprake. De gegevens worden dan gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl en
zijn voor eenieder raadpleegbaar. Burgemeester en wethouders zijn dan bovendien
vrijgesteld van de verplichting tot verstrekking van de informatie aan gedeputeerde staten.]
[Artikel 5. Opname in de archiefbewaarplaats van bescheiden van particulieren
Veel particulieren, zoals personen, families, bedrijven, verenigingen,
geloofsgenootschappen, particuliere instellingen en stichtingen, hebben bescheiden
(documenten, foto’s, prenten e.d.) met belangrijke historische waarde. Deze kunnen een
goede aanvulling zijn voor het gemeentearchief en kunnen daarmee een bredere kijk geven
op het beeld van de maatschappij. Tevens kunnen bescheiden van particulieren een
aanvulling vormen op overheidsarchieven over bijzondere gebeurtenissen of kwesties die
van historisch belang zijn (zogenoemde ‘hotspots’). Als het dergelijke bescheiden betreft en
opname naar oordeel van de [gemeentearchivaris OF gemeentesecretaris] gewenst is,
kunnen ze worden opgenomen in het gemeentearchief. De eigenaar van de bescheiden
bepaalt de vorm van overdracht aan de gemeente (schenking, bruikleen of
inbewaringgeving). Afspraken over o.a. de openbaarheid kunnen worden vastgelegd in een
overeenkomst (artikel 16 van de Archiefwet).]
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Model Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer
Leeswijzer
- (bijvoorbeeld) [locatie archiefbewaarplaats] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld
onderdeel II.
- [iets OF iets] = door gemeente te kiezen, zie bijvoorbeeld onderdeel I.
- [(iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente, zie bijvoorbeeld onderdeel III.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [naam gemeente];
in de hoedanigheid van zorgdrager voor de archiefbescheiden op basis van artikel 30 van de
Archiefwet 1995;
gelet op artikelen 31 en 32, derde lid, van de Archiefwet 1995 en artikel 3a van het
Archiefbesluit 1995;
besluit:
I. als gemeentearchivaris te benoemen: [naam OF functie];
II. als archiefbewaarplaats aan te wijzen: [locatie archiefbewaarplaats];
III.

a. een Strategisch informatieoverleg in te stellen waarin zitting hebben: [opsomming,
(bijvoorbeeld de gemeentesecretaris, de gemeentearchivaris, de
afdelingshoofden informatiebeleid en documentaire informatievoorziening)], en
b. als onafhankelijke deskundige, op voordracht van de onder a genoemde personen,
in het Strategisch informatieoverleg te benoemen: [naam van een deskundige op
het terrein van de relatie tussen burger en overheid en de betekenis van
overheidsinformatie voor deze relatie], en

IV. dat dit besluit in werking treedt op [datum] en wordt aangehaald als: Aanwijzings- en
benoemingsbesluiten informatiebeheer [naam gemeente en eventueel jaartal].

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente [naam gemeente].
Burgemeester,
Secretaris,

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van publicatie een
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
[naam, digitaal adres / postadres]. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet.
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Belanghebbenden kunnen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank [naam, digitaal
adres / postadres] verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is dat u ook een
bezwaarschrift hebt ingediend.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en
• de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit.
Toelichting
In artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) is de zorgplicht voor de
archiefbescheiden van de gemeentelijke organen bij burgemeester en wethouders
(zorgdrager) gelegd.
Dit besluit betreft een aantal besluiten die burgemeester en wethouders moeten nemen om
aan hun zorgtaak op grond van de Archiefwet te voldoen.
Onderdeel I betreft de benoeming van de gemeentearchivaris overeenkomstig artikel 32,
derde lid, van de Archiefwet. In het eerste lid van artikel 32 van de Archiefwet is bepaald dat
de gemeentelijke archiefbewaarplaats wordt beheerd door een gemeentearchivaris, die in
het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek. Burgemeester en wethouders zijn
eveneens bevoegd tot het benoemen, schorsen en ontslaan van voldoende deskundig
personeel (artikel 160, eerste lid, aanhef en onder d, van de Gemeentewet).
Onderdeel II betreft een uitwerking van de bevoegdheid van burgemeester en wethouders
om een gemeentelijke archiefbewaarplaats aan te wijzen (artikel 31 van de Archiefwet).
Onderdeel III betreft het instellen van een Strategisch informatieoverleg (SIO). Het begrip
SIO is geïntroduceerd in de toelichting op het in 2012 gewijzigde Archiefbesluit 1995 (hierna:
Archiefbesluit). Met het SIO wordt in elk overheidsorgaan een structureel overleg gecreëerd.
In dit overleg worden vraagstukken belegd over het functioneren en de kwaliteit van de
informatiehuishouding. In het SIO vindt de ketengerichte belangenafweging in de
informatiehuishouding plaats. Hierdoor wordt in samenhang het beheer van informatie
georganiseerd. Daarnaast heeft een SIO bij besluiten omtrent vervreemding en selectielijsten
een wettelijk verplichte functie.
In artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit wordt voorgeschreven dat de belangen van het
bestuur en de burger alsmede historische en culturele belangen bij vervanging, selectielijsten
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en vervreemding moeten worden afgewogen. De verantwoordelijke voor de
informatiehuishouding vertegenwoordigt het belang van het bestuur; de archivaris historie en
cultuur. De onafhankelijke deskundige heeft in het bijzonder de positie van de burger als
uitgangspunt. Hiertoe dient het SIO een voordracht te doen (artikel 3a, eerste lid, van het
Archiefbesluit). Het Archiefbesluit stelt eisen om de deskundigheid en onafhankelijkheid van
deze functionaris te borgen (artikel 3a, tweede lid).
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Model Beheerregeling informatiebeheer
Leeswijzer modelbepalingen
- (bijvoorbeeld) [citeertitel oude verordening] of [datum] = door gemeente in te vullen, zie
bijvoorbeeld artikel 8.
- [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel 2.
- [iets OF iets] = door gemeente te kiezen, zie bijvoorbeeld artikel 4, eerste lid.
- Combinaties zijn ook mogelijk, zie bijvoorbeeld artikel 4, derde lid, voor een bepaling die
zowel facultatief is als dat deze nog ingevuld moet worden.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [naam gemeente];
gelet op artikel 1, eerste lid, van de Archiefverordening [naam gemeente en eventueel
jaartal];
[overwegende dat in het kader van de uitvoering van gemeentelijke taken archiefbescheiden
worden ontvangen, gecreëerd en uitgewisseld en dat deze archiefbescheiden de basis
vormen voor de bedrijfsvoering en risicobeheersing van de gemeente, van belang kunnen
zijn als bewijs van rechten en plichten van de gemeente en van andere partijen of personen,
een basis vormen voor de verantwoording van het handelen van de gemeente en de
democratische controle, en van belang kunnen zijn voor de geschiedenis van de gemeente
in de ruimste betekenis;]
besluit vast te stellen de Beheerregeling informatiebeheer [naam gemeente en eventueel
jaartal]:
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze beheerregeling wordt verstaan onder:
- archiefbescheiden, als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Archiefwet 1995:
1°. bescheiden, ongeacht hun vorm, door de overheidsorganen ontvangen of
opgemaakt en naar hun aard bestemd daaronder te berusten;
2°. bescheiden, ongeacht hun vorm, met overeenkomstige bestemming, ontvangen of
opgemaakt door instellingen of personen, wier rechten of functies op enig
overheidsorgaan zijn overgegaan;
3°. bescheiden, ongeacht hun vorm, welke ingevolge overeenkomsten met of
beschikkingen van instellingen of personen dan wel uit anderen hoofde in een
archiefbewaarplaats zijn opgenomen om daar te berusten;
4°. reproducties, ongeacht hun vorm, welke bij of krachtens de wet in de plaats zijn
gesteld van de onder 1°, 2° of 3° bedoelde archiefbescheiden of welke op grond van
het bepaalde in artikel 7 van de Archiefwet 1995 zijn vervaardigd;
- archiefbewaarplaats: de door burgemeester en wethouders voor de blijvende bewaring van
archiefbescheiden aangewezen bewaarplaats, als bedoeld in artikel 31 van de Archiefwet
1995;
- archiefruimte: een ruimte, bestemd of aangewezen voor de bewaring van
archiefbescheiden in afwachting van hun overbrenging naar de archiefbewaarplaats, als
bedoeld in artikel 1, onder e, van de Archiefwet 1995;
- beheer: de ambtelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van werkzaamheden om
archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren;
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- beheerder: [de gemeentesecretaris OF het hoofd van de beheereenheid];
- conversie: omzetting of overzetting van gegevens in een ander bestandsformaat, als
bedoeld in artikel 1, onder d, van de Archiefregeling;
- informatiehuishouding: het geheel aan maatregelen om de archiefbescheiden in goede,
geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren gedurende de wettelijk bepaalde
termijn;
- kwaliteitssysteem: kwaliteitssysteem als bedoeld in artikel 16 van de Archiefregeling;
- migratie: overzetting van gegevens en toepassingsprogrammatuur naar een ander platform,
als bedoeld in artikel 1, onder k, van de Archiefregeling;
- overbrenging: overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats als
bedoeld in de artikelen 12 en 13 van de Archiefwet 1995;
- selectielijst: lijst waarin tenminste wordt aangegeven welke archiefbescheiden voor
vernietiging in aanmerking komen als bedoeld in artikel 5 van de Archiefwet 1995;
- Strategisch informatieoverleg: structureel overleg dat de besluitvorming inzake de
informatiehuishouding vanuit de verantwoordelijkheid voor de informatieketen in samenhang
voorbereidt;
- vervanging: het vervangen van archiefbescheiden door reprodukties als bedoeld in artikel 7
van de Archiefwet 1995, en
- vervreemding: overdracht van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 8 van de Archiefwet
1995 of van rechtswege.
[Artikel 2. Reikwijdte
De bepalingen ten aanzien van de geordende en toegankelijke staat van archiefbescheiden
alsmede ten aanzien van de vervanging van archiefbescheiden als bedoeld in artikelen 17
tot en met 26b van de Archiefregeling, zijn van overeenkomstige toepassing op alle
archiefbescheiden ongeacht de daarvoor geldende bewaartermijn.]
Hoofdstuk 2. Beheerregeling
Artikel 3. Taken beheerder
1. De beheerder is belast met het beheer van de archiefbescheiden in overeenstemming met
de eisen van het gehanteerde kwaliteitssysteem.
2. De beheerder stelt alvorens tot vernietiging van archiefbescheiden over te gaan een
specificatie van vernietigbare archiefbescheiden op met inachtneming van de geldende
selectielijst. [De specificatie behoeft de goedkeuring van de gemeentearchivaris, welke
goedkeuring geldt als een machtiging tot vernietiging.]
Artikel 4. Taken en bevoegdheden Strategisch informatieoverleg [en
gemeentearchivaris]
1. Het Strategisch informatieoverleg geeft [burgemeester en wethouders OF de
gemeentesecretaris OF de beheerder] in ieder geval advies over:
a. vervreemding van archiefbescheiden;
b. uitzonderingen op de bewaartermijnen die zijn voorgeschreven in de geldende
selectielijst gemeentelijke archiefbescheiden als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder
e, van het Archiefbesluit en overige waarderingsvraagstukken[;
c. overdracht van archiefbescheiden aan een andere beheerder;
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d. vervanging, migratie en conversie van archiefbescheiden;
e. overbrenging van archiefbescheiden naar de archiefbewaarplaats;
f. beperkingen op de openbaarheid van archiefbescheiden, alvorens deze worden
overgebracht naar de archiefbewaarplaats;
g. duurzaamheid van digitale archiefbescheiden, en
h. de keuze, inrichting en locatie van archiefruimten bestemd voor het bewaren van
archiefbescheiden.]
[2. Het Strategisch informatieoverleg kan de beheerder uitnodigen bij het overleg.]
[3. De gemeentearchivaris geeft [burgemeester en wethouders OF de gemeentesecretaris
OF de beheerder] in ieder geval advies over: [opsomming van de onderdelen c tot met h
niet genoemd in het eerste lid].]
Artikel 5. Overdracht en terbeschikkingstelling van archiefbescheiden
Bij overdracht van een of meer taken van de ene beheerder aan een andere beheerder, en
bij het opheffen, samenvoegen of splitsen van organisatieonderdelen, worden de volgende
voorzieningen omtrent de archiefbescheiden getroffen:
a. archiefbescheiden betreffende zaken die op het moment van overdracht nog niet
zijn afgedaan, worden overgedragen aan de archiefvormende beheerder, die deze
zaken zal afdoen;
b. van een overdracht aan een ander overheidsorgaan wordt een verklaring van
vervreemding opgemaakt;
c. archiefbescheiden betreffende zaken die op het moment van opheffing zijn
afgedaan, worden tot hun overbrenging naar de archiefbewaarplaats overgedragen
aan de archiefvormende beheerder of ter beschikking gesteld aan het andere
overheidsorgaan, dat de taken krijgt toegewezen dan wel met de afwikkeling van de
opheffing wordt belast;
d. archiefbescheiden betreffende zaken die op het moment van privatisering nog niet
zijn afgedaan, worden tijdelijk ter beschikking gesteld aan de rechtspersoon waaraan
die taken worden overgedragen, en
e. archiefbescheiden betreffende zaken die op het moment van privatisering zijn
afgedaan, kunnen voor zover zij niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats,
voor een periode van maximaal 20 jaar ter beschikking worden gesteld aan de
rechtspersoon waaraan die taken worden overgedragen.
Artikel 6. Verantwoordelijkheden ten aanzien van de archiefbewaarplaats
De beheertaak van de [gemeentearchivaris OF gemeentesecretaris] met betrekking tot de
overgebrachte archiefbescheiden omvat:
a. de opname en het beheer van de archiefbescheiden in de archiefbewaarplaats;
b. het bijhouden welke archiefbescheiden beperkt openbaar zijn. Hierbij geeft hij aan
wanneer, op welke wijze en voor welke termijn beperkingen zijn opgelegd;
c. het faciliteren van onderzoek in de door hem beheerde archiefbescheiden ten
behoeve van gemeentelijke organen of derden. Hij verstrekt zo mogelijk daaruit op
hun verzoek gegevens alsmede afbeeldingen, afschriften, uittreksels of bewerkingen,
die zo nodig door hem worden gecollationeerd en geauthentiseerd;
d. het toewijzen of afwijzen van een verzoek tot raadpleging van beperkt openbare
archiefbescheiden;
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e. het uitlenen van archiefbescheiden aan overheidsorganen [en particulieren, die
archiefbescheiden hebben overgedragen];
f. het [twee]jaarlijks opstellen van een lijst van overgebrachte nieuwe archieven en
collecties[, en
g. het zelfstandig namens de gemeente opnemen van een particulier archief of collectie
in de archiefbewaarplaats, mits het behoud van het archief of de collectie van
historisch belang is.]
Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Artikel 7. Intrekking oud besluit informatiebeheer
De [citeertitel oud besluit] wordt ingetrokken.
Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze beheerregeling treedt in werking op [datum].
2. Deze beheerregeling wordt aangehaald als: Beheerregeling informatiebeheer [naam
gemeente en eventueel jaartal].
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente [naam gemeente].
Burgemeester,
Secretaris,

Toelichting
Algemeen
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In artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995 (hierna: Archiefwet) is de zorg voor de
archiefbescheiden van de gemeentelijke organen bij burgemeester en wethouders
(zorgdrager) gelegd. Burgemeester en wethouders moeten deze zorgplicht uitvoeren
overeenkomstig de Archiefverordening van de gemeenteraad en met inachtneming van de
specifieke kaders die de Archiefwet, het Archiefbesluit 1995 (hierna: Archiefbesluit) en de
Archiefregeling daarvoor stellen én in lijn met de toepasselijke algemene regels van onder
meer de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en de Gemeentewet.
Burgemeester en wethouders kunnen op grond van artikel 1, eerste lid, van de
Archiefverordening beheerregels vaststellen voor hun archiefbescheiden. Deze
beheerregeling is een invulling hiervan en bevat met name een aantal (interne)
werkinstructies ten aanzien van taken en bevoegdheden die rechtstreeks bij burgemeester
en wethouders zijn belegd (en ten aanzien waarvan de gemeenteraad geen uitdrukkelijke
regelgevende bevoegdheid is toebedeeld).
Artikelsgewijs
In deze artikelsgewijze toelichting worden enkel die bepalingen behandeld die nadere
toelichting behoeven.
Artikel 1. Begripsbepalingen
Enkele relevante begrippen uit de Archiefwet zijn voor de duidelijkheid in deze
beheerregeling herhaald. Daarnaast bevat deze beheerregeling enkele begripsbepalingen in
aanvulling op de begrippen die al in de Archiefwet zijn gedefinieerd. Als beheerder kan
worden aangewezen een specifieke functionaris zoals de gemeentesecretaris of een hoofd
van een beheerseenheid (verantwoordelijk voor de gehele gemeentelijke organisatie,
respectievelijk een onderdeel daarvan).
[Artikel 2. Reikwijdte
De Archiefregeling is ingevolge artikelen 11 tot en met13 van het Archiefbesluit van
toepassing op blijvend te bewaren archiefbescheiden. Deze voorzieningen dienen in brede
zin te worden getroffen voor de deugdelijke inrichting van al het informatiebeheer. Daarom
worden deze bepalingen in dit artikel van overeenkomstige toepassing verklaard op alle
archiefbescheiden, ongeacht de bewaartermijn.]
Artikel 3. Taken beheerder
Het eerste onderdeel van dit artikel zorgt ervoor dat de uitvoering van de
verantwoordelijkheden van burgemeester en wethouders voor het beheer van
archiefbescheiden in de ambtelijke organisatie wordt belegd. De taken van de beheerder
voor het beheer van archiefbescheiden zijn vastgelegd in hoofdstuk 3 en 3a, in de artikelen
17 tot en met 26b van de Archiefregeling. Het gaat daarbij onder meer over het bijhouden
van een overzicht van archiefbescheiden conform de vastgestelde ordeningsstructuur, het
treffen van voorzieningen voor doelmatige vervanging van archiefbescheiden en
metadatering. De uitvoering daarvan dient integraal onderdeel te vormen van het
kwaliteitssysteem dat wordt toegepast.
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[Het tweede onderdeel borgt dat vernietiging van archiefbescheiden alleen wordt uitgevoerd
met voorafgaande goedkeuring van de gemeentearchivaris.]
Artikel 4. Taken en bevoegdheden Strategisch informatieoverleg [en
gemeentearchivaris]
Het Strategisch informatieoverleg (SIO) bewaakt de ketengerichte belangenafweging in de
informatiehuishouding. Het SIO heeft minimaal als taak te adviseren bij besluiten omtrent
vervreemding van archiefbescheiden als bedoeld in artikel 7 van het Archiefbesluit.
Daarnaast is een SIO verplicht bij de opstelling van een selectielijst als bedoeld in artikel 5
van het Archiefbesluit.
In artikel 8, eerste lid, van de Archiefwet is bepaald dat burgemeester en wethouders, na
machtiging van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), bevoegd zijn tot
vervreemding van archiefbescheiden. Volgens het tweede lid van artikel 8 van de Archiefwet
is geen machtiging vereist bij vervreemding ter uitvoering van een wet. Op grond van artikel
7, tweede lid, van het Archiefbesluit hoeven burgemeester en wethouders in geval geen
machtiging is vereist, ook geen advies van het SIO te overleggen.
Het ontwerpen van een selectielijst voor archiefbescheiden van gemeentelijke organen wordt
verzorgd door de VNG die daartoe een specifiek SIO inricht. De toepassing van deze
selectielijst is na vaststelling door de minister van OCW verplicht. Lokaal dienen aanvullend
besluiten te worden genomen over de selectie van archiefbescheiden voor permanente
bewaring die volgens deze selectielijst voor vernietiging in aanmerking komen, als bedoeld in
artikel 5, eerste lid, aanhef en onder e, van het Archiefbesluit. Het gaat daarbij om
archiefbescheiden die betrekking hebben op bijzondere gebeurtenissen of kwesties.
[Het SIO kan de verantwoordelijke beheerder betrekken bij de advisering.]
[De advisering over archiefwettelijke taken die niet als taken bij het SIO zijn belegd, wordt
verzorgd door de gemeentearchivaris.]
Artikel 5. Overdracht en terbeschikkingstelling van archiefbescheiden
In dit artikel worden regels gegeven voor overdracht van archiefbescheiden bij reorganisaties
en overdracht van taken aan andere overheidsorganen. Volgens artikel 4 van de Archiefwet
houdt een regeling, waarbij overheidsorganen worden opgeheven, samengevoegd of
gesplitst, dan wel waarbij een of meer taken van een overheidsorgaan worden overgedragen
aan een ander overheidsorgaan, een voorziening in omtrent hun archiefbescheiden. Het
overdragen van een bestaande bevoegdheid wordt juridisch aangeduid als ‘delegatie’.
Delegatie heeft tot gevolg dat de delegataris de bevoegdheid in eigen naam gaat uitoefenen.
Het oorspronkelijk bevoegde orgaan (delegans) verliest zijn bevoegdheid (artikel 10:17 van
de Awb).
Bij taakuitvoering op grond van ‘mandaat’ is geen sprake van overdracht. Onder mandaat
wordt verstaan: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen
(artikel 10:1 van de Awb). Anders dan bij delegatie blijft de bevoegdheid dus bij de
mandaatverlener (mandans) en is geen sprake van overdracht van archiefbescheiden: deze
archiefbescheiden worden dan ter beschikking gesteld.
Artikel 6. Verantwoordelijkheden ten aanzien van de archiefbewaarplaats
In artikel 12 van de Archiefwet is bepaald dat de zorgdrager de archiefbescheiden die niet
voor vernietiging in aanmerking komen en die ouder zijn dan twintig jaar overbrengt naar een
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archiefbewaarplaats. Daarnaast is in artikel 13, eerste lid, van de Archiefwet bepaald dat de
zorgdrager ook archiefbescheiden jonger dan twintig jaar kan overbrengen, wanneer naar
het oordeel van de beheerder van de archiefbewaarplaats voldoende aanleiding bestaat
hiervoor ruimte beschikbaar te stellen.
In de artikelen 17 tot en met 20 van de Archiefwet is een aantal bevoegdheden en
verantwoordelijkheden bij de beheerder van de archiefbewaarplaats belegd. Dit is volgens
artikel 32, eerste lid, van de Archiefwet de gemeentearchivaris, of als deze niet is benoemd
(automatisch) de gemeentesecretaris. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreffen
met name beschikbaarstelling voor en afwijzing van raadpleging en uitlening van
archiefbescheiden, en het afgeven van afschriften van authentieke akten. Voor de
beschikbaarstelling onderhoudt de beheerder van de archiefbewaarplaats een studieruimte
en een online voorziening.
Het Archiefbesluit legt in artikel 9 de verplichting op aan burgemeester en wethouders (in de
praktijk de beheerder) om tijdig overleg te voegen met de beheerder van de
archiefbewaarplaats over voorgenomen overbrenging van archiefbescheiden.
Onderdeel f betreft een verplichting voor de beheerder van de archiefbewaarplaats om bij
zijn [twee]jaarlijks verslag een lijst te voegen van nieuw opgenomen archieven en collecties.
[Tevens is de beheerder van de archiefbewaarplaats bevoegd om particuliere archieven en
verzamelingen in de gemeentelijke archiefbewaarplaats op te nemen. Deze bevoegdheid is
voorzien in onderdeel g.]
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Leeswijzer modelbepalingen
- (bijvoorbeeld) [citeertitel
citeertitel oude verordening]
datum]
verordening of [datum
datum = door gemeente in te vullen, zie
bijvoorbeeld artikel 6.
- [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikelen 4 en 5.
- [iets OF iets] = door gemeente te kiezen, zie bijvoorbeeld artikel 2, eerste en tweede lid.

Model Raadsbesluit
Archiefverordening 2017
De raad van de gemeente [naam gemeente];
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];
gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 32, tweede lid,] van de Archiefwet 1995 [en artikel 149 van de
Gemeentewet];
gezien het advies van de [naam commissie];
besluit vast te stellen de Archiefverordening [naam gemeente en eventueel jaartal]:

Artikel 1. Zorgplicht
Zorgplicht burgemeester en wethouders
1. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het ontwikkelen en uitvoeren van het
beleid ter zake van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden op grond van de
Archiefwet 1995 en de interne regels ten behoeve van het beheer van archiefbescheiden
van de gemeentelijke organen.
2. Burgemeester en wethouders dragen hierbij zorg voor de onderlinge samenhang met
andere onderdelen van het gemeentelijk informatiebeleid en treffen daartoe de nodige
maatregelen.

Artikel 2. Taken [gemeentearchivaris
[gemeentearchivaris OF gemeentesecretaris]
1. De [gemeentearchivaris OF gemeentesecretaris] brengt [twee]jaarlijks aan
burgemeester en wethouders verslag uit over het beheer van de archiefbewaarplaats en
de archiefbescheiden die hiernaartoe zijn overgebracht en over het toezicht op het
beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn
overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
2. De [gemeentearchivaris OF gemeentesecretaris] kan daarnaast op verzoek of op
eigen initiatief advies uitbrengen aan [burgemeester en wethouders OF de
gemeentesecretaris] over het beheer van de archiefbewaarplaats en de
archiefbescheiden van de gemeentelijke organen die niet zijn overgebracht naar de
archiefbewaarplaats.

Artikel 3. Verantwoording door burgemeester
burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad jaarlijks de uitoefening van
de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen.
Zij voegen daarbij in ieder geval:
a het verslag van de [gemeentearchivaris OF gemeentesecretaris], bedoeld in
artikel 2, eerste lid;
b voor zover van toepassing, de gedurende de betreffende periode door de
[gemeentearchivaris OF gemeentesecretaris] aan hen uitgebrachte adviezen,
bedoeld in artikel 2, tweede lid, en
c een voorstel voor de in het kader van de zorgplicht voor de archiefbescheiden te
treffen maatregelen, zo nodig voorzien van een kostenraming.

[Artikel 4. Beschikbaarstelling gegevens voor verantwoording, toezicht en publicatie

Leeswijzer modelbepalingen
- (bijvoorbeeld) [citeertitel
citeertitel oude verordening]
datum]
verordening of [datum
datum = door gemeente in te vullen, zie
bijvoorbeeld artikel 6.
- [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikelen 4 en 5.
- [iets OF iets] = door gemeente te kiezen, zie bijvoorbeeld artikel 2, eerste en tweede lid.

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het beschikbaar stellen en uploaden van
gegevens ten behoeve van de verantwoording aan de gemeenteraad en het
interbestuurlijke archieftoezicht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het
informatiesysteem dat het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten of diens opvolger
daarvoor ter beschikking stelt.]

[Artikel 5. Opname in de archiefbewaarplaats van bescheiden van particulieren
De [gemeentearchivaris OF gemeentesecretaris] kan met instemming van de
rechthebbende bescheiden van instellingen of personen, ongeacht hun vorm, in de
archiefbewaarplaats opnemen als deze naar zijn oordeel van historische waarde zijn.]

Artikel 6. Intrekking oude verordening
De [citeertitel oude verordening] wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op [datum].
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Archiefverordening [naam gemeente en
eventueel jaartal].
Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeente [naam gemeente], [datum].
Voorzitter,
Griffier,

RAADSVOORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: 2017012565

AGENDANUMMER: 4
COMMISSIE Algemene Zaken en Control op 8 juni 2017
Onderwerp:

Bijlage(n):

Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Gemeente
Asten
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Vergadering
van:
27 juni 2017

Agendanummer:

p.h.:

17.06.

JvB

de raad
van de gemeente
Asten
Samenvatting
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2016.
Programmaverslag
Het jaarverslag 2016 is gelijk aan de opzet van de begroting 2016 en bestaat uit:
• Programmaverantwoording
Hierin wordt per programma verantwoording afgelegd over in de begroting 2016 genoemde
doelstellingen.
• Paragrafen
De paragrafen geven een "dwarsdoorsnede" van de jaarstukken, bezien vanuit een bepaald
perspectief.
• Financiële jaarrekening
De financiële jaarrekening geeft een overzicht van de baten en lasten en de financiële
positie.
• Begrippenlijst
Jaarrekening
In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans per 31 december 2016. Tevens wordt een
toelichting gegeven op de balans.
In deze inleiding gaan we in op:
1. Realisatie doelstellingen 2016
2. Resultaat 2016
3. Overheveling budgetten naar 2017 en winstbestemming
4. Bestemming resultaat
5. Controleverklaring
6. Jaarverslag archief
1. Realisatie doelstellingen 2016
Uit het jaarverslag 2016 blijkt dat veel van de doelstellingen volgens plan zijn gerealiseerd of op
schema liggen.

Een greep uit de programma's:

2017012608*

1. Bestuur en Dienstverlening
• Er is continue verbetering van de klanttevredenheid op basis van de NPS-scores
zichtbaar. De verbetering van 5% per kwartaal is ruimschoots gehaald.
• De voorbereidingen zijn afgerond om in 2017 volledig digitaal te gaan volgens Overheid
Digitaal 2017, passend binnen onze visie op de toptakenwebsite.
• De gemeente Asten is ruimschoots op tijd voorbereid om aan te kunnen sluiten op het
landelijke systeem BRP. De landelijke planning hiervoor is vertraagd waardoor deze
aansluiting pas vanaf 2018 mogelijk wordt.
• Het informatiebeveiligingsbeleid is vastgesteld.
• Per 1-11-2016 is de digitale e-mail gemeentepagina gestart.
• In 2016 zijn twee themabezoeken georganiseerd voor het college.
• Het plan van aanpak burgerparticipatie en burgerinitiatieven is vastgesteld.
• Er is gestart om de informatiehuishouding steeds meer te laten voldoen aan de
uitgangspunten die in het informatiebeleid en de visie daarop zijn vastgelegd.
• Er zijn al diverse acties ondernomen om de gebruikte software en systemen te laten
voldoen aan het informatiebeveiligingsbeleid.
• Het projectplan I&A is voor de jaren 2016-2017 inmiddels vastgesteld door de raad. De
meerjarenvisie is afhankelijk van de nog op te stellen toekomstvisie I&A.
• Per 01-01-2017 gaan we het sociale domein op een effectieve en efficiënte wijze
uitvoeren via de Uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten en het Werkbedrijf Senzer.
• Voor zover getoetst zoals bij huishoudelijke hulp waren de klanten gemiddeld tevreden
over uitvoering van onze taken binnen het Sociaal Domein.
• Samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten waaronder Someren zijn
geïnventariseerd en voor Belastingen en I&A zijn concrete stappen gezet.
• De samenwerking met het MRE en de Veiligheidsregio is operationeel, dat wil zeggen de
afbouw van SRE naar MRE is afgerond en de toekomstvisie Brandweer is in uitvoering
gebracht.
• Er is nog geen duidelijkheid over de mogelijke en gewenste afbakening van taken binnen
ODZOB in relatie tot de mogelijke Peelsamenwerking of een deel van de Peel en in
relatie tot zelfstandige uitvoering van taken binnen Asten.
• We liggen op schema om eind 2017 de analoge informatie geordend en toegankelijk
gearchiveerd te hebben, maar er komen door het nog altijd analoog werken van
taakveld Vergunningen nog steeds nieuwe te archiveren stukken bij.
2. Sociaal Domein
• De daling van de kosten van de inzet van maatwerkvoorzieningen als gevolg van de
inzet van en nadruk op eigen kracht, het eigen netwerk, preventieve en algemene
(lokale) voorzieningen is nog niet mogelijk gebleken.
• De totale kosten sociaal domein 2016 zijn niet binnen de door het Rijk beschikbaar
gestelde financiële kaders gebleven. Er is binnen de reserve sociaal domein ruimte om
dit tekort op te vangen. Voor 2017 en volgende jaren ligt er een aanvullende opgave
door voortdurende bezuinigingen van het Rijk.
• De burgers zijn tevreden over de wijze waarop zij ondersteund worden, blijkens de
uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek en het kwaliteitsonderzoek Huishoudelijke
Ondersteuning.
• De transformatie naar de nieuwe Peelsamenwerking is in zeer korte tijd en volgens plan
verlopen. In de begroting 2019 willen we de verdeelsleutel van de beheerskosten
aanpassen aan de lokale inbreng (aantallen aanvragen en beschikkingen).
• Uit de GGD monitor in 2016 blijkt een dalende trend van het aantal mensen dat de
gezondheid ervaart als 'gaat wel' tot 'slecht'.
• De acties 2016 uit het actieprogramma WMO 2015-2017, onderdeel lokaal
gezondheidsbeleid zijn uitgevoerd dan wel in gang gezet.
• De speerpunten benoemd in uitvoeringsprogramma integraal jeugdbeleid gemeente
Asten 2014-2017 voor de periode van 2016 zijn uitgevoerd dan wel in gang gezet op 31
december 2016.
• Er is meer zelfsturing bij de opvoedondersteuners en er is geen wachtlijst.
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De gemeente heeft geen nieuwe notitie VVE 2016-2019 opgesteld. Deze is niet
opgesteld omdat nog onduidelijk is hoe hoog de specifieke uitkering
onderwijsachterstandenbeleid bedraagt vanaf 2018 voor de gemeente.
Het betrekken van ouders bij de VVE is in ontwikkeling. Ouders dienen nog actiever
betrokken te worden.
Er zijn grote stappen gezet naar een sluitende aanpak op huiselijk geweld en
kindermishandeling en er is een goede samenwerking tussen Veilig Thuis en het lokale
veld.
Gemiddeld 45% van de in 2016 ingediende aanvragen levensonderhoud heeft niet tot
een PW-uitkering geleid (poortwachter). Streefpercentage was 40%.
Gemiddeld 36% van de uitkeringsgerechtigden die zijn uitgestroomd, stroomde uit naar
werk. Streefpercentage was 30%. Het percentage uitkeringsgerechtigden dat een reintegratietraject volgt is niet bekend.
De decentrale lesgroep van inburgeraars op locatie Asten/ Someren was volledig bezet.
Het Werkbedrijf Atlant-De Peel is formeel per 1 januari 2016 ingesteld. Vanaf 1 oktober
2016 is de uitvoeringsorganisatie Senzer daadwerkelijk operationeel.
In 2016 zijn er concreet geen mensen met een arbeidsbeperking geplaatst binnen de
eigen organisatie. Wel loopt er op dit moment een proefplaatsing en bij natuurlijk
verloop wordt voor de schoonmaakwerkzaamheden iemand vanuit de doelgroep ingezet.
Het aantal klanten collectieve ziektekostenverzekering 2016 lag beduidend hoger dan
begroot. Het aantal deelnemers bedroeg 434, waarvan 53 personen wel zijn aangesloten
maar geen aanvullend pakket hebben kunnen afsluiten wegens schulden. Begroot waren
335 deelnemers.
Een groot deel van alle bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
die actief kúnnen zijn, nemen deel aan een voor hen geschikt bevonden reintegratieactiviteit.
Voor 2016 waren er voldoende middelen om het project Basisvoorziening AstenSomeren in stand te houden. De verwachting is dat het project ook de komende jaren
betaalbaar blijft, mede gezien het terugverdieneffect dat we willen bereiken.
Niet alle bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en die (nog)
niet actief kunnen zijn, nemen daadwerkelijk deel aan activiteiten anderszins in het
kader van de tegenprestatie. Het neemt meer tijd in beslag om iedereen te spreken
hierover en om samen een geschikte activiteit te vinden.
Astense Wsw geïndiceerden ("oude" Wsw-ers) die niet doorgeleid konden worden naar
een reguliere werkplek, konden binnen een beschermde werkomgeving blijven werken.
Niet alle vragen van burgers zijn naar de unit Zorg en Ondersteuning voor
maatwerkvoorzieningen (Z&O) geleid, maar vragen van burgers zijn zoveel mogelijk
lokaal, dicht bij de vrager, opgelost.
In het tweede halfjaar van 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor een samenwerking
van 5 Peelgemeenten per 1 januari 2017, waarin lokaal opererende integrale
gebiedsteams zorgen voor een betere afstemming en integrale benadering van
multiprobleemsituaties.
We zijn tevreden omdat de uitvoeringsplannen per accommodatie/organisatie zijn
uitgevoerd op basis van de gestelde beleidsuitspraken. In 2018 is de financiële
taakstelling afgewikkeld.
Het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2026 is nog niet vastgesteld.
De schoolbesturen hebben uitstel gevraagd om een eigen visie te ontwikkelen. Eind 2016
ontstond er bestuurlijk commitment om te komen tot een Strategisch Huisvestingsplan,
welk plan naar verwachting in 2017 kan worden vastgesteld.
Met HCAS is in 2016 overeenstemming bereikt over de (financiële) voorwaarden voor de
privatisering van hun sportgebouw. De eigendomsoverdracht vindt begin 2017 plaats.
Het overleg met Klimop bevindt zich in een eindfase. Naar verwachting zal met Klimop in
2017 overeenstemming worden bereikt over de privatisering. Het is waarschijnlijk dat
nog aanvullende middelen nodig zijn.
Op lokaal niveau wordt effectief ingezet op preventie, versterking van het lokale netwerk
en het adequaat organiseren van algemene voorzieningen.
Inwoners die beschermd wonen of gebruik maken van de maatschappelijke opvang en/of
vrouwenopvang zijn zo spoedig mogelijk (weer) in staat op eigen kracht of met beperkte
begeleiding zich te handhaven in de samenleving.
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•
•

We hebben voorbereidingen getroffen om de beweging en de financiering van beschermd
wonen naar meer reguliere vormen van begeleiding in te zetten in overleg met de
centrumgemeente Helmond.
De nieuwe financieringsstructuur voor werkende ouders is niet ingevoerd per 1 januari
2017. Deze wordt ingevoerd door Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje per 1 augustus
2017.

3. Veilig en Schoon
• het college heeft op 4-4-2016 en op 5-10-2016 de edities van februari 2016 en
september 2016 van het uitvoeringsprogramma's Integrale Veiligheid Peelland 2016
vastgesteld.
• Alle actiepunten uit uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2016 zijn
gerealiseerd voor 31 december 2016 of lopen door in 2017 en zijn opgenomen in het
uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2017.
• Alle actiepunten uit Ontwerpbegroting 2016 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost waarbij
een rol voor de gemeente is weggelegd zijn op 31-12-2016 gerealiseerd.
• De doelstellingen uit het jaarplan Opleiden, trainen en oefenen 2016 zijn grotendeels
gerealiseerd. Dit jaarplan maakt onderdeel van het meerjarenbeleidsplan Opleiden,
trainen en oefenen 2016-2019. Als gevolg van de inzet van de regionale
rampenbestrijdingsorganisatie tijdens de langdurige brand in de gemeente Someren zijn
een aantal geplande activiteiten geannuleerd of doorgeschoven naar 2017. De
leermomenten uit deze inzet kunnen in de toekomst ook terugkomen in regionale
planvorming.
• Een gedeelte van onze lokale processen heeft een taakgerichte oefening ondergaan. Veel
leermomenten zijn gehaald uit de aanpak van het incident 'Hagelstorm', waarbij een
gedeelte van de lokale rampenbestrijdings-organisatie is ingezet. Verder is getracht voor
elke medewerker met een functie in de regionale rampenbestrijding een oefen- en/of
trainingsmoment in te lassen, op deze manier wordt de vervaardigde vakbekwaamheid
in stand gehouden.
• De handhaving verliep, ondanks de hagelstorm, grotendeels volgens planning, die was
vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2016.
• Er was voldoende ruimte om te reageren op incidenten die te maken hebben met
veiligheid en volksgezondheid, zoals de inzet van het team Handhaving na de hagel- en
stormschade.
• De update van het hondenbeleid en -voorzieningen is niet uitgevoerd.
• Alle bomen binnen de kommen en langs de belangrijkste doorgaande wegen in het
buitengebied zijn minimaal 1x gecontroleerd en de hieruit voortkomende
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarmee zijn deze bomen aantoonbaar veilig.
• Het proces voor uitvoering van de Wet Natuurbescherming (en daaruit voortvloeiende
provinciale regelgeving) is niet in kaart gebracht.
• De rioolgemalen Stikker, Laagveld en Oliemolen zijn technisch weer in orde.
• Het rioolgemaal Boskoop is komen te vervallen, waardoor het stelsel minder
storingsgevoelig is en op de langere termijn kostenbesparend.
• De extra overstorten zorgen ervoor dat de kans op wateroverlast in de Appelbuurt en op
bedrijventerrein Nobis is afgenomen.
• Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat, Langstraat en Koningsplein meer dan 80% van
de pandeigenaren heeft meegewerkt met het afkoppelen van regenwater. Door de
vergroting van het gemengde riool is de kans op wateroverlast dan wel water op straat
in het centrumgebied van Asten afgenomen.
• ODZOB, de kwaliteitsslag die beoogd was, is niet gerealiseerd, wel is er een basis gelegd
in de relatie met de omgevingsdienst, dat vertrouwen geeft voor het succesvol
doortrekken van dit traject in 2017.
• Door het beperkte contact met de ODZOB zijn hier geen afspraken over gemaakt, wel is
er sterk gewerkt aan de relatie met de ODZOB, welke nu als goede basis voor 2017
wordt gezien.
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4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling
• Omdat het GVVP eind 2016 door de raad is vastgesteld komen de
uitvoeringsmaatregelen pas vanaf 2017 aan bod. Voor de overige items zijn we
tevreden, de regiogemeenten hebben allen ingestemd met het bereikbaarheidsakkoord
en de MER- procedure rondom de N279 is gestart.
• De Wolfsberg-Emmastraat is wat naar achteren geschoven maar dit levert geen
problemen op, de overige projecten liggen op schema.
• Het onderhoud aan de brug over de Astense Aa is uitgevoerd maar de inspecties van alle
overige kunstwerken hebben nog niet plaatsgevonden.
• Bestemmingsplan buitengebied (digitaal): vaststelling in 2016 is niet gehaald vanwege
de relatie Geurverordening-plan MER. De vaststelling van het bestemmingsplan is thans
voorzien in april 2017.
• Ontwikkeling veegplannen: vaststelling veegplan 3 (veegplan 2016-2) in kwartaal 32016 is niet gehaald en is thans voorzien in kwartaal 1 2017. Opstarten veegplan 4
(veegplan 2017-1) in kwartaal 3-2016 is verwezenlijkt. Evaluatie systematiek
veegplannen heeft plaatsgevonden in 2016.
• In Ommel (10 woningen) en Heusden (22 woningen) is in ruime mate voldaan aan de
taakstelling. In de kern Asten is slechts een kwart van de beoogde bouwopgave
gerealiseerd.
• De afspraken met Wocom zijn geactualiseerd; de afspraken met Bergopwaarts worden in
het eerste kwartaal van 2017 vastgelegd.
• In het 4e kwartaal 2016 is het Peelnetwerk beëindigd. Er zijn nieuwe agenda's/visies
voor taakvelden Economie en Ruimte voor de Peelgemeenten in voorbereiding, maar de
organisatorische inbedding om de uitvoering daarvan ter hand te nemen, is nog niet
gereed.
• Er is in 2016 een bestek opgesteld voor de inrichting van het traject 'Mussenbaan' dat
deel uitmaakt van de recreatieve fietsroute Rondje Peel.
• In 2016 is een Geurgebiedsvisie en Geurverordening met aangescherpte normen
vastgesteld die moet leiden tot een zorgvuldige veehouderij met aandacht voor
evenwicht in gezonde leefomgeving en landbouw.
• Er is in 2016 middels een gezamenlijke (Peel) Stip aan de Horizon, de Economische
Agenda en Bidbook De Peel een aanzet gegeven om te komen tot een solide
gemeentelijke peelsamenwerking in de vrijetijdssector, met de aanhaking van andere
(markt)partijen.
• Het bestemmingsplan Prinsenmeer is in 2016 niet vastgesteld door de gemeenteraad.
Wel heeft Oostappen Groep een formele aanvraag voor een Omgevingsvergunning
ingediend voor de huisvesting van arbeidsmigranten (beoordeling volgt eerste kwartaal
2017).
• Er zijn in 2016 echter geen nieuwe subsidieovereenkomsten afgesloten met VVV Asten
en Klok & Peel Museum Asten omdat (gemeentebreed) is besloten om 2017 als een
'overgangsjaar' te betitelen. Hierdoor zullen pas in 2017 nieuwe overeenkomsten worden
afgesloten.
• Als gevolg van het feit dat in 2016 is besloten om 2017 (gemeentebreed) als 'tussenjaar'
voor subsidieverlening te bestempelen, is er geen nieuwe overeenkomst afgesloten met
Centrummanagement Asten t.b.v. de subsidieperiode 2017 - 2020.
• De beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan Florapark hebben geleid tot
vertraging. Uitspraak wordt eerste kwartaal 2017 verwacht.
• We zijn deels tevreden over het NIMBY-project Kanaalweg.
• We zijn tevreden over de EZ-samenwerking in De Peel en vooral ook over het feit dat er
wordt gewerkt aan een brede basis voor samenwerking (gemeenten, waterschap,
bedrijfsleven, onderwijs en aanverwante organisaties).
5. Financiën
• De financiële consequenties van de ontvangen circulaires zijn verwerkt in de
meerjarenbegroting 2016-2019. Deze stand van zaken is ook verwerkt in de
jaarrekening 2016.
• Op 3 november 2015 heeft de raad een sluitende begroting 2016 vastgesteld en zijn de
wensen en bedenkingen van de raad zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 20162019.
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2. Resultaat 2016
Het resultaat 2016 bedraagt € 1.206.935,=.
De grootste verschillen die het resultaat beïnvloeden zijn hieronder weergegeven.
De afwijkingen die als structureel voordeel kunnen worden bestempeld, worden meegenomen bij
de Voorjaarsnota 2017.
Resultaat
Burgerzaken
Onderwijs
Bijstand voor zelfstandigen
Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties
Planschade BMV Heusden
Openbaar groen
Houtopbrengst bossen
Regionale uitvoeringsdienst en liquidatie SRE
Leges omgevingsvergunningen
Nadeel apparaatskosten grondbedrijf
Toeristenbelasting
Algemene uitkering
Post onvoorzien/tussentijds resultaat
Onderuitputting kapitaallasten
Apparaatskosten
Diverse overige verschillen
Resultaat

36.395 voordeel
41.752 voordeel
135.201 voordeel
-30.556 nadeel
88.324 voordeel
66.165 voordeel
86.912 voordeel
186.000 voordeel
-123.679 nadeel
-125.821 nadeel
-30.424 nadeel
339.413 voordeel
369.835 voordeel
-50.000 nadeel
174.095 voordeel
43.323 voordeel
1.206.935 voordeel

Voor een nadere toelichting op dit resultaat wordt verwezen naar de verschillenanalyse in de
financiële jaarrekening van het jaarverslag.
3. Overheveling budgetten naar 2017 en winstbestemming
In 2016 zijn budgetten geraamd die nog niet zijn uitgegeven en waarvoor geen verplichting is
aangegaan. In de jaarstukken komen deze budgetten automatisch ten gunste van het resultaat.
Deze budgetten beïnvloeden het resultaat voordelig. Bij de vaststelling van de jaarstukken is het
mogelijk om het restant budget van 2016 over te hevelen naar 2017 of om een gedeelte van het
resultaat te bestemmen voor nieuwe risico’s.
•

Opleidingskosten MT-Teamleiders
Vanwege de vertraging van de uitvoering van het management development programma
(management en teamleiders) is het noodzakelijk om € 42.500,= van het restant budget over
te hevelen naar 2017.

•

Opknappen Moussaultpark
Voor het opknappen van enkele groenvakken in het Moussaultpark was in 2016 € 15.000,=
beschikbaar. Uitvoering is verschoven naar 2017 daarom is het nodig het budget over te
hevelen naar 2017.

•

Notitie Integratie van statushouders in Asten en de arbeidsmarktregio Helmond-Peel
Budget over te hevelen van € 28.303,= voor de uitvoering van het project “Stip aan de
horizon” en participatieverklaringstraject.

•

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
Het voordeel Bbz in 2016 is € 135.201,= voorgesteld wordt om dit voordeel over te hevelen
naar 2017 door het te storten in de reserve sociaal domein. Het budget is voor de
programmakosten voor Jeugdhulp en voor extra kosten voor het inpassen van jeugd- en
gezinswerkers in de lokale gebiedsteams.
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•

Incidentele opstartkosten Peelgemeenten
Voor incidentele opstartkosten Peelgemeenten is in het bedrijfsplan een budget van
€ 1.000.000,= opgenomen. De werkelijke kosten komen echter uit op € 2.850.000,=. Voor
Asten betekent dit een extra bijdrage in 2017 van € 257.900,=.

Resultaat
Resultaat
Overheveling budgetten en winstbestemming
- Opleidingskosten Management en Teamleiders
- Opknappen Moussaultpark
- Notitie Integratie van statushouders
- Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
- Incidentele opstartkosten Peelgemeenten
Resultaat na overheveling winstbestemming

1.206.935

-42.500
-15.000
-28.303
-135.201
-257.900
€ 728.031

4. Bestemming resultaat
Voorgesteld wordt om het positieve resultaat ten gunste van de reserve eenmalige
bestedingen te brengen. De stand van de reserve eenmalige bestedingen ziet er na
toevoeging van het resultaat 2016 als volgt uit:

Reserve eenmalige bestedingen
Stand 31-12-2016
Resultaat 2016
Stand inclusief resultaat 2016

6.345.524
728.031
€ 7.073.555

De reserve eenmalige bestedingen is hoger dan vermeld bij de begroting 2016. Dit komt
voornamelijk doordat de investeringen die gepland stonden t/m 2016 getemporiseerd zijn.
5. Controleverklaring
Het onderzoek van de jaarstukken is, op grond van artikel 213 Gemeentewet, uitgevoerd door
Baker Tilly Berk. Het rapport naar aanleiding van dit onderzoek ligt ter inzage.
6. 6. Jaarverslag archief
In de archiefverordening is opgenomen dat er 1 keer per 2 jaar een jaarverslag archief wordt
uitgebracht. Aangezien dit niet gebeurd is in 2015, wordt in 2016 het jaarverslag archief
2015/2016 uitgebracht.

Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
Hierbij treft u aan:
Jaarverslag 2016 (2017001977)
Jaarrekening 2016 (2017012577)
Controleverklaring accountant (2017012623)
Jaarverslag archief 2015/2016 (2017012601)
Ter inzage:
Accountantsverslag Baker Tilly Berk (2017012622)
Gewaarmerkte jaarrekening (opvragen bij Taakveld Financiële administratie)
j.peerlings@asten.nl
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RAADSBESLUIT
Onderwerp:

Dagtekening:

Jaarverslag en Jaarrekening 2016 Gemeente Asten

27 juni 2017

Agendanummer:

17.06.

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017
met zaaknummer 2017012565 ;
gehoord het advies van de commissie Algemene Zaken en Control van 8 juni 2017;

besluit:
-

de jaarrekening 2016 vast te stellen;
het jaarverslag 2016 vast te stellen;
in te stemmen met overheveling budgetten naar 2017 en winstbestemming;
in te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties;
de begroting 2017 te wijzigen conform advies;
het jaarverslag archief 2015/2016 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
27 juni 2017.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos
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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening 2016.
Programmaverslag
Het jaarverslag 2016 is gelijk aan de opzet van de begroting 2016 en bestaat uit:
• Programmaverantwoording
Hierin wordt per programma verantwoording afgelegd over in de begroting 2016
genoemde doelstellingen.
• Paragrafen
De paragrafen geven een "dwarsdoorsnede" van de jaarstukken, bezien vanuit
een bepaald perspectief.
• Financiële jaarrekening
De financiële jaarrekening geeft een overzicht van de baten en lasten en de
financiële positie.
• Begrippenlijst
Jaarrekening
In de jaarrekening wordt inzicht gegeven in de balans per 31 december 2016. Tevens
wordt een toelichting gegeven op de balans.
In deze inleiding gaan we in op:
1. Realisatie doelstellingen 2016
2. Resultaat 2016
3. Overheveling budgetten naar 2017 en winstbestemming
4. Bestemming resultaat
5. Controleverklaring
6. Jaarverslag archief
1. Realisatie doelstellingen 2016
Uit het jaarverslag 2016 blijkt dat veel van de doelstellingen volgens plan zijn
gerealiseerd of op schema liggen.
Een greep uit de programma's:
1. Bestuur en Dienstverlening
• Er is continue verbetering van de klanttevredenheid op basis van de NPSscores zichtbaar. De verbetering van 5% per kwartaal is ruimschoots gehaald.
• De voorbereidingen zijn afgerond om in 2017 volledig digitaal te gaan volgens
Overheid Digitaal 2017, passend binnen onze visie op de toptakenwebsite.
• De gemeente Asten is ruimschoots op tijd voorbereid om aan te kunnen
sluiten op het landelijke systeem BRP. De landelijke planning hiervoor is
vertraagd waardoor deze aansluiting pas vanaf 2018 mogelijk wordt.
• Het informatiebeveiligingsbeleid is vastgesteld.
• Per 1-11-2016 is de digitale e-mail gemeentepagina gestart.
• In 2016 zijn twee themabezoeken georganiseerd voor het college.
• Het plan van aanpak burgerparticipatie en burgerinitiatieven is vastgesteld.
• Er is gestart om de informatiehuishouding steeds meer te laten voldoen aan de
uitgangspunten die in het informatiebeleid en de visie daarop zijn vastgelegd.
• Er zijn al diverse acties ondernomen om de gebruikte software en systemen te
laten voldoen aan het informatiebeveiligingsbeleid.
• Het projectplan I&A is voor de jaren 2016-2017 inmiddels vastgesteld door de
raad. De meerjarenvisie is afhankelijk van de nog op te stellen toekomstvisie
I&A.
• Per 01-01-2017 gaan we het sociale domein op een effectieve en efficiënte
wijze uitvoeren via de Uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten en het
Werkbedrijf Senzer.
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•
•
•
•
•

Voor zover getoetst zoals bij huishoudelijke hulp waren de klanten gemiddeld
tevreden over uitvoering van onze taken binnen het Sociaal Domein.
Samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten waaronder Someren
zijn geïnventariseerd en voor Belastingen en I&A zijn concrete stappen gezet.
De samenwerking met het MRE en de Veiligheidsregio is operationeel, dat wil
zeggen de afbouw van SRE naar MRE is afgerond en de toekomstvisie
Brandweer is in uitvoering gebracht.
Er is nog geen duidelijkheid over de mogelijke en gewenste afbakening van
taken binnen ODZOB in relatie tot de mogelijke Peelsamenwerking of een deel
van de Peel en in relatie tot zelfstandige uitvoering van taken binnen Asten.
We liggen op schema om eind 2017 de analoge informatie geordend en
toegankelijk gearchiveerd te hebben, maar er komen door het nog altijd
analoog werken van taakveld Vergunningen nog steeds nieuwe te archiveren
stukken bij.

2. Sociaal Domein
• De daling van de kosten van de inzet van maatwerkvoorzieningen als gevolg
van de inzet van en nadruk op eigen kracht, het eigen netwerk, preventieve
en algemene (lokale) voorzieningen is nog niet mogelijk gebleken.
• De totale kosten sociaal domein 2016 zijn niet binnen de door het Rijk
beschikbaar gestelde financiële kaders gebleven. Er is binnen de reserve
sociaal domein ruimte om dit tekort op te vangen. Voor 2017 en volgende
jaren ligt er een aanvullende opgave door voortdurende bezuinigingen van het
Rijk.
• De burgers zijn tevreden over de wijze waarop zij ondersteund worden,
blijkens de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek en het
kwaliteitsonderzoek Huishoudelijke Ondersteuning.
• De transformatie naar de nieuwe Peelsamenwerking is in zeer korte tijd en
volgens plan verlopen. In de begroting 2019 willen we de verdeelsleutel van
de beheerskosten aanpassen aan de lokale inbreng (aantallen aanvragen en
beschikkingen).
• Uit de GGD monitor in 2016 blijkt een dalende trend van het aantal mensen
dat de gezondheid ervaart als 'gaat wel' tot 'slecht'.
• De acties 2016 uit het actieprogramma WMO 2015-2017, onderdeel lokaal
gezondheidsbeleid zijn uitgevoerd dan wel in gang gezet.
• De speerpunten benoemd in uitvoeringsprogramma integraal jeugdbeleid
gemeente Asten 2014-2017 voor de periode van 2016 zijn uitgevoerd dan wel
in gang gezet op 31 december 2016.
• Er is meer zelfsturing bij de opvoedondersteuners en er is geen wachtlijst.
• De gemeente heeft geen nieuwe notitie VVE 2016-2019 opgesteld. Deze is niet
opgesteld omdat nog onduidelijk is hoe hoog de specifieke uitkering
onderwijsachterstandenbeleid bedraagt vanaf 2018 voor de gemeente.
• Het betrekken van ouders bij de VVE is in ontwikkeling. Ouders dienen nog
actiever betrokken te worden.
• Er zijn grote stappen gezet naar een sluitende aanpak op huiselijk geweld en
kindermishandeling en er is een goede samenwerking tussen Veilig Thuis en
het lokale veld.
• Gemiddeld 45% van de in 2016 ingediende aanvragen levensonderhoud heeft
niet tot een PW-uitkering geleid (poortwachter). Streefpercentage was 40%.
• Gemiddeld 36% van de uitkeringsgerechtigden die zijn uitgestroomd,
stroomde uit naar werk. Streefpercentage was 30%. Het percentage
uitkeringsgerechtigden dat een re-integratietraject volgt is niet bekend.
• De decentrale lesgroep van inburgeraars op locatie Asten/ Someren was
volledig bezet.
• Het Werkbedrijf Atlant-De Peel is formeel per 1 januari 2016 ingesteld. Vanaf
1 oktober 2016 is de uitvoeringsorganisatie Senzer daadwerkelijk
operationeel.
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In 2016 zijn er concreet geen mensen met een arbeidsbeperking geplaatst
binnen de eigen organisatie. Wel loopt er op dit moment een proefplaatsing en
bij natuurlijk verloop wordt voor de schoonmaakwerkzaamheden iemand
vanuit de doelgroep ingezet.
Het aantal klanten collectieve ziektekostenverzekering 2016 lag beduidend
hoger dan begroot. Het aantal deelnemers bedroeg 434, waarvan 53 personen
wel zijn aangesloten maar geen aanvullend pakket hebben kunnen afsluiten
wegens schulden. Begroot waren 335 deelnemers.
Een groot deel van alle bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt die actief kúnnen zijn, nemen deel aan een voor hen geschikt
bevonden re-integratieactiviteit.
Voor 2016 waren er voldoende middelen om het project Basisvoorziening
Asten-Someren in stand te houden. De verwachting is dat het project ook de
komende jaren betaalbaar blijft, mede gezien het terugverdieneffect dat we
willen bereiken.
Niet alle bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en
die (nog) niet actief kunnen zijn, nemen daadwerkelijk deel aan activiteiten
anderszins in het kader van de tegenprestatie. Het neemt meer tijd in beslag
om iedereen te spreken hierover en om samen een geschikte activiteit te
vinden.
Astense Wsw geïndiceerden ("oude" Wsw-ers) die niet doorgeleid konden
worden naar een reguliere werkplek, konden binnen een beschermde
werkomgeving blijven werken.
Niet alle vragen van burgers zijn naar de unit Zorg en Ondersteuning voor
maatwerkvoorzieningen (Z&O) geleid, maar vragen van burgers zijn zoveel
mogelijk lokaal, dicht bij de vrager, opgelost.
In het tweede halfjaar van 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor een
samenwerking van 5 Peelgemeenten per 1 januari 2017, waarin lokaal
opererende integrale gebiedsteams zorgen voor een betere afstemming en
integrale benadering van multiprobleemsituaties.
We zijn tevreden omdat de uitvoeringsplannen per accommodatie/organisatie
zijn uitgevoerd op basis van de gestelde beleidsuitspraken. In 2018 is de
financiële taakstelling afgewikkeld.
Het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2026 is nog niet
vastgesteld. De schoolbesturen hebben uitstel gevraagd om een eigen visie te
ontwikkelen. Eind 2016 ontstond er bestuurlijk commitment om te komen tot
een Strategisch Huisvestingsplan, welk plan naar verwachting in 2017 kan
worden vastgesteld.
Met HCAS is in 2016 overeenstemming bereikt over de (financiële)
voorwaarden voor de privatisering van hun sportgebouw. De
eigendomsoverdracht vindt begin 2017 plaats. Het overleg met Klimop bevindt
zich in een eindfase. Naar verwachting zal met Klimop in 2017
overeenstemming worden bereikt over de privatisering. Het is waarschijnlijk
dat nog aanvullende middelen nodig zijn.
Op lokaal niveau wordt effectief ingezet op preventie, versterking van het
lokale netwerk en het adequaat organiseren van algemene voorzieningen.
Inwoners die beschermd wonen of gebruik maken van de maatschappelijke
opvang en/of vrouwenopvang zijn zo spoedig mogelijk (weer) in staat op eigen
kracht of met beperkte begeleiding zich te handhaven in de samenleving.
We hebben voorbereidingen getroffen om de beweging en de financiering van
beschermd wonen naar meer reguliere vormen van begeleiding in te zetten in
overleg met de centrumgemeente Helmond.
De nieuwe financieringsstructuur voor werkende ouders is niet ingevoerd per 1
januari 2017. Deze wordt ingevoerd door Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje
per 1 augustus 2017.
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3. Veilig en Schoon
• het college heeft op 4-4-2016 en op 5-10-2016 de edities van februari 2016
en september 2016 van het uitvoeringsprogramma's Integrale Veiligheid
Peelland 2016 vastgesteld.
• Alle actiepunten uit uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2016
zijn gerealiseerd voor 31 december 2016 of lopen door in 2017 en zijn
opgenomen in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2017.
• Alle actiepunten uit Ontwerpbegroting 2016 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
waarbij een rol voor de gemeente is weggelegd zijn op 31-12-2016
gerealiseerd.
• De doelstellingen uit het jaarplan Opleiden, trainen en oefenen 2016 zijn
grotendeels gerealiseerd. Dit jaarplan maakt onderdeel van het
meerjarenbeleidsplan Opleiden, trainen en oefenen 2016-2019. Als gevolg van
de inzet van de regionale rampenbestrijdingsorganisatie tijdens de langdurige
brand in de gemeente Someren zijn een aantal geplande activiteiten
geannuleerd of doorgeschoven naar 2017. De leermomenten uit deze inzet
kunnen in de toekomst ook terugkomen in regionale planvorming.
• Een gedeelte van onze lokale processen heeft een taakgerichte oefening
ondergaan. Veel leermomenten zijn gehaald uit de aanpak van het incident
'Hagelstorm', waarbij een gedeelte van de lokale rampenbestrijdingsorganisatie is ingezet. Verder is getracht voor elke medewerker met een
functie in de regionale rampenbestrijding een oefen- en/of trainingsmoment in
te lassen, op deze manier wordt de vervaardigde vakbekwaamheid in stand
gehouden.
• De handhaving verliep, ondanks de hagelstorm, grotendeels volgens planning,
die was vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2016.
• Er was voldoende ruimte om te reageren op incidenten die te maken hebben
met veiligheid en volksgezondheid, zoals de inzet van het team Handhaving na
de hagel- en stormschade.
• De update van het hondenbeleid en -voorzieningen is niet uitgevoerd.
• Alle bomen binnen de kommen en langs de belangrijkste doorgaande wegen in
het buitengebied zijn minimaal 1x gecontroleerd en de hieruit voortkomende
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarmee zijn deze bomen aantoonbaar veilig.
• Het proces voor uitvoering van de Wet Natuurbescherming (en daaruit
voortvloeiende provinciale regelgeving) is niet in kaart gebracht.
• De rioolgemalen Stikker, Laagveld en Oliemolen zijn technisch weer in orde.
• Het rioolgemaal Boskoop is komen te vervallen, waardoor het stelsel minder
storingsgevoelig is en op de langere termijn kostenbesparend.
• De extra overstorten zorgen ervoor dat de kans op wateroverlast in de
Appelbuurt en op bedrijventerrein Nobis is afgenomen.
• Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat, Langstraat en Koningsplein meer
dan 80% van de pandeigenaren heeft meegewerkt met het afkoppelen van
regenwater. Door de vergroting van het gemengde riool is de kans op
wateroverlast dan wel water op straat in het centrumgebied van Asten
afgenomen.
• ODZOB, de kwaliteitsslag die beoogd was, is niet gerealiseerd, wel is er een
basis gelegd in de relatie met de omgevingsdienst, dat vertrouwen geeft voor
het succesvol doortrekken van dit traject in 2017.
• Door het beperkte contact met de ODZOB zijn hier geen afspraken over
gemaakt, wel is er sterk gewerkt aan de relatie met de ODZOB, welke nu als
goede basis voor 2017 wordt gezien.
4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling
• Omdat het GVVP eind 2016 door de raad is vastgesteld komen de
uitvoeringsmaatregelen pas vanaf 2017 aan bod. Voor de overige items zijn
we tevreden, de regiogemeenten hebben allen ingestemd met het
bereikbaarheidsakkoord en de MER- procedure rondom de N279 is gestart.
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De Wolfsberg-Emmastraat is wat naar achteren geschoven maar dit levert
geen problemen op, de overige projecten liggen op schema.
Het onderhoud aan de brug over de Astense Aa is uitgevoerd maar de
inspecties van alle overige kunstwerken hebben nog niet plaatsgevonden.
Bestemmingsplan buitengebied (digitaal): vaststelling in 2016 is niet gehaald
vanwege de relatie Geurverordening-plan MER. De vaststelling van het
bestemmingsplan is thans voorzien in april 2017.
Ontwikkeling veegplannen: vaststelling veegplan 3 (veegplan 2016-2) in
kwartaal 3-2016 is niet gehaald en is thans voorzien in kwartaal 1 2017.
Opstarten veegplan 4 (veegplan 2017-1) in kwartaal 3-2016 is verwezenlijkt.
Evaluatie systematiek veegplannen heeft plaatsgevonden in 2016.
In Ommel (10 woningen) en Heusden (22 woningen) is in ruime mate voldaan
aan de taakstelling. In de kern Asten is slechts een kwart van de beoogde
bouwopgave gerealiseerd.
De afspraken met Wocom zijn geactualiseerd; de afspraken met Bergopwaarts
worden in het eerste kwartaal van 2017 vastgelegd.
In het 4e kwartaal 2016 is het Peelnetwerk beëindigd. Er zijn nieuwe
agenda's/visies voor taakvelden Economie en Ruimte voor de Peelgemeenten
in voorbereiding, maar de organisatorische inbedding om de uitvoering
daarvan ter hand te nemen, is nog niet gereed.
Er is in 2016 een bestek opgesteld voor de inrichting van het traject
'Mussenbaan' dat deel uitmaakt van de recreatieve fietsroute Rondje Peel.
In 2016 is een Geurgebiedsvisie en Geurverordening met aangescherpte
normen vastgesteld die moet leiden tot een zorgvuldige veehouderij met
aandacht voor evenwicht in gezonde leefomgeving en landbouw.
Er is in 2016 middels een gezamenlijke (Peel) Stip aan de Horizon, de
Economische Agenda en Bidbook De Peel een aanzet gegeven om te komen
tot een solide gemeentelijke peelsamenwerking in de vrijetijdssector, met de
aanhaking van andere (markt)partijen.
Het bestemmingsplan Prinsenmeer is in 2016 niet vastgesteld door de
gemeenteraad. Wel heeft Oostappen Groep een formele aanvraag voor een
Omgevingsvergunning ingediend voor de huisvesting van arbeidsmigranten
(beoordeling volgt eerste kwartaal 2017).
Er zijn in 2016 echter geen nieuwe subsidieovereenkomsten afgesloten met
VVV Asten en Klok & Peel Museum Asten omdat (gemeentebreed) is besloten
om 2017 als een 'overgangsjaar' te betitelen. Hierdoor zullen pas in 2017
nieuwe overeenkomsten worden afgesloten.
Als gevolg van het feit dat in 2016 is besloten om 2017 (gemeentebreed) als
'tussenjaar' voor subsidieverlening te bestempelen, is er geen nieuwe
overeenkomst afgesloten met Centrummanagement Asten t.b.v. de
subsidieperiode 2017 - 2020.
De beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan Florapark hebben geleid tot
vertraging. Uitspraak wordt eerste kwartaal 2017 verwacht.
We zijn deels tevreden over het NIMBY-project Kanaalweg.
We zijn tevreden over de EZ-samenwerking in De Peel en vooral ook over het
feit dat er wordt gewerkt aan een brede basis voor samenwerking
(gemeenten, waterschap, bedrijfsleven, onderwijs en aanverwante
organisaties).

5. Financiën
• De financiële consequenties van de ontvangen circulaires zijn verwerkt in de
meerjarenbegroting 2016-2019. Deze stand van zaken is ook verwerkt in de
jaarrekening 2016.
• Op 3 november 2015 heeft de raad een sluitende begroting 2016 vastgesteld
en zijn de wensen en bedenkingen van de raad zijn verwerkt in de
meerjarenbegroting 2016-2019.
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2. Resultaat 2016
Het resultaat 2016 bedraagt € 1.206.935,=.
De grootste verschillen die het resultaat beïnvloeden zijn hieronder weergegeven.
De afwijkingen die als structureel voordeel kunnen worden bestempeld, worden
meegenomen bij de Voorjaarsnota 2017.
Resultaat
Burgerzaken
Onderwijs
Bijstand voor zelfstandigen
Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties
Planschade BMV Heusden
Openbaar groen
Houtopbrengst bossen
Regionale uitvoeringsdienst en liquidatie SRE
Leges omgevingsvergunningen
Nadeel apparaatskosten grondbedrijf
Toeristenbelasting
Algemene uitkering
Post onvoorzien/tussentijds resultaat
Onderuitputting kapitaallasten
Apparaatskosten
Diverse overige verschillen
Resultaat

36.395 voordeel
41.752 voordeel
135.201 voordeel
-30.556 nadeel
88.324 voordeel
66.165 voordeel
86.912 voordeel
186.000 voordeel
-123.679 nadeel
-125.821 nadeel
-30.424 nadeel
339.413 voordeel
369.835 voordeel
-50.000 nadeel
174.095 voordeel
43.323 voordeel
1.206.935 voordeel

Voor een nadere toelichting op dit resultaat wordt verwezen naar de verschillenanalyse in
de financiële jaarrekening van het jaarverslag.
3. Overheveling budgetten naar 2017 en winstbestemming
In 2016 zijn budgetten geraamd die nog niet zijn uitgegeven en waarvoor geen
verplichting is aangegaan. In de jaarstukken komen deze budgetten automatisch ten
gunste van het resultaat. Deze budgetten beïnvloeden het resultaat voordelig. Bij de
vaststelling van de jaarstukken is het mogelijk om het restant budget van 2016 over te
hevelen naar 2017 of om een gedeelte van het resultaat te bestemmen voor nieuwe
risico’s.
•

Opleidingskosten MT-Teamleiders
Vanwege de vertraging van de uitvoering van het management development
programma (management en teamleiders) is het noodzakelijk om € 42.500,= van het
restant budget over te hevelen naar 2017.

•

Opknappen Moussaultpark
Voor het opknappen van enkele groenvakken in het Moussaultpark was in 2016
€ 15.000,= beschikbaar. Uitvoering is verschoven naar 2017 daarom is het nodig het
budget over te hevelen naar 2017.

•

Notitie Integratie van statushouders in Asten en de arbeidsmarktregio
Helmond-Peel
Budget over te hevelen van € 28.303,= voor de uitvoering van het project “Stip aan
de horizon” en participatieverklaringstraject.

•

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
Het voordeel Bbz in 2016 is € 135.201,= voorgesteld wordt om dit voordeel over te
hevelen naar 2017 door het te storten in de reserve sociaal domein. Het budget is
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voor de programmakosten voor Jeugdhulp en voor extra kosten voor het inpassen
van jeugd- en gezinswerkers in de lokale gebiedsteams.
•

Incidentele opstartkosten Peelgemeenten
Voor incidentele opstartkosten Peelgemeenten is in het bedrijfsplan een budget van
€ 1.000.000,= opgenomen. De werkelijke kosten komen echter uit op € 2.850.000,=.
Voor Asten betekent dit een extra bijdrage in 2017 van € 257.900,=.

Resultaat
Resultaat

1.206.935

Overheveling budgetten en winstbestemming
- Opleidingskosten Management en Teamleiders
- Opknappen Moussaultpark
- Notitie Integratie van statushouders
- Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)
- Incidentele opstartkosten Peelgemeenten
Resultaat na overheveling winstbestemming

-42.500
-15.000
-28.303
-135.201
-257.900
€ 728.031

4. Bestemming resultaat
Voorgesteld wordt om het positieve resultaat ten gunste van de reserve eenmalige
bestedingen te brengen. De stand van de reserve eenmalige bestedingen ziet er na
toevoeging van het resultaat 2016 als volgt uit:

Reserve eenmalige bestedingen
Stand 31-12-2016
Resultaat 2016

6.345.524
728.031

Stand inclusief resultaat 2016

€ 7.073.555

De reserve eenmalige bestedingen is hoger dan vermeld bij de begroting 2016. Dit komt
voornamelijk doordat de investeringen die gepland stonden t/m 2016 getemporiseerd
zijn.
5. Controleverklaring
Het onderzoek van de jaarstukken is, op grond van artikel 213 Gemeentewet, uitgevoerd
door Baker Tilly Berk. Het rapport naar aanleiding van dit onderzoek ligt ter inzage.
6. 6. Jaarverslag archief
In de archiefverordening is opgenomen dat er 1 keer per 2 jaar een jaarverslag archief
wordt uitgebracht. Aangezien dit niet gebeurd is in 2015, wordt in 2016 het jaarverslag
archief 2015/2016 uitgebracht.
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Voorstellen
Wij stellen u voor:
a. De jaarstukken 2016 vast te stellen
b. In te stemmen met overheveling budgetten naar 2017 en winstbestemming
c. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties
d. De begroting 2017 te wijzigen conform advies
e. Het jaarverslag archief 2015/2016 vast te stellen.
Voor u ligt ter inzage:
Verslag van bevindingen van Baker Tilly Berk
Jaarverslag archief 2015/2016

•
•
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Beleidsverantwoording
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Programmaverantwoording
De programmaverantwoording van de gemeente Asten bestaat uit 5 programma’s:
1]
2]
3]
4]
5]

Bestuur en Dienstverlening
Sociaal domein
Veilig en schoon
Wonen, infrastructuur en Ontwikkeling
Financiën

Bij ieder programma worden de belangrijkste doelstellingen genoemd.
Per doelstelling worden de volgende onderdelen in beeld gebracht:
• Wat wilden we bereiken?
Hieronder wordt de doelstelling opgenomen.
• Wat hebben we hiervoor gedaan?
Hieronder staan de activiteiten die in 2016 zijn uitgevoerd.
• Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
Hier staat aan welke eisen moet worden voldaan om tot een goed resultaat te
komen.
• Zijn we tevreden?
Hieronder wordt aangegeven of de prestatie-indicatoren gerealiseerd zijn.
• Wie is verantwoordelijk?
Hieronder wordt vermeld wie de bestuurlijke en ambtelijke verantwoordelijken
zijn.
• Wat heeft het gekost?
Hieronder worden de beschikbare budgetten en de realisatie weergegeven.
Voor een leeswijzer van de tabellen “Wat heeft het gekost?” wordt verwezen naar de
leeswijzer “Wat heeft het gekost” op de volgende pagina.
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Leeswijzer "Wat heeft het gekost?"
Basis voor de financiële tabellen bij de doelstellingen zijn de budgetten die in de
begroting 2016 opgenomen zijn.
1. Lasten worden met een “+” weergegeven en baten met een “-”.
2. In de kolom I / S staat de I voor incidenteel en de S voor structureel budget.
3. In de tabel “Wat mag het kosten” wordt onderscheid gemaakt in regels zonder en
met een *.
Kredieten
→ Regels met * zijn kredieten die eenmalig beschikbaar worden gesteld en waarvan de
uitgaven over meerdere jaren lopen.
In de kolom begroting 2016 staat het bij de begroting 2016 beschikbaar gestelde
incidentele bedrag. In de kolom begroting 2016 na wijziging staat het totaal beschikbaar
gestelde krediet tot en met 2016. In de kolom rekening 2016 staat vervolgens het
werkelijk uitgegeven bedrag tot en met 2016.
Voorbeeld
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
40.000 1.906.250 1.413.797 I
40.000 1.906.250 1.413.797

1 t/m 13. Plattelandsontwikkelingsbudget*
Totaal

In 2016 is € 40.000,= begroot voor plattelandsontwikkeling. Het totale krediet (inclusief
begroting voorgaande jaren) is € 1.906.250,=. Hiervan is € 1.413.797,= uitgegeven.
Structurele budgetten
→ Regels zonder * zijn bedragen die jaarlijks terug komen.
In de kolom begroting 2016 na wijziging staat het beschikbare budget voor 2016 inclusief
eventuele wijzigingen gedurende het jaar. In de kolom rekening 2016 staan de
werkelijke uitgaven (en eventueel ontvangsten) in 2016.
Voorbeeld
begroting
2016
Advertentiekosten
Overige kosten communicatie
Subsidie Siris
Totaal

26.150
10.180
18.667
54.997

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
26.150
30.821 S
10.180
6.816 S
18.667
18.758 S
54.997
56.395

In 2016 was € 26.150,= beschikbaar voor advertentiekosten, € 10.180,= voor overige
kosten communicatie en € 18.667,= voor subsidie Siris. De werkelijke uitgaven in 2016
zijn € 56.395,=.
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1. Bestuur en Dienstverlening
Het programma Bestuur en Dienstverlening omvat de gemeenteraad, het college en de
griffier, samenwerking, dienstverlening en bedrijfsvoering.

1. Dienstverlening
Wat wilden we bereiken?
De gemeente biedt klantgerichte, resultaatgerichte dienstverlening die duidelijk,
betrouwbaar, tijdig, snel en transparant is. Producten en diensten worden afgestemd op
de klantvraag en zo snel mogelijk tegen zo laag mogelijke kosten geleverd.
We leren van de feedback die we van onze stakeholders ontvangen en gebruiken de NPSmethode als hulpmiddel om de klantbeleving in kaart te brengen. Bij iedere geleverde
product of dienst waarbij we de NPS-meting toepassen doen we een nulmeting en van
daaruit zorgen we voor een verbetering van 5% per kwartaal.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. We hebben klanttevredenheidsgegevens verzameld en geanalyseerd op basis van de
NPS-methode over de processen aanvragen reisdocumenten en rijbewijzen, verleende
omgevingsvergunningen en meldingen openbare ruimte. We hebben
verbetervoorstellen gedaan die geleid hebben tot een hogere NPS-score.
Teamleiders hebben, organisatiebreed, meer gestuurd op het bewaken van de
voortgang van individuele klantvragen.
Eind 2016 hebben we de processen reisdocumenten en rijbewijzen ingewisseld voor
het proces Telefonie. Vanaf januari 2017 vragen we naar de beleving van burgers en
bedrijven van onze telefonische dienstverlening.
2. Aandacht voor het monitoren en verbeteren klantgerichtheid gaat ook uit naar de
digitale dienstverlening. In april 2016 is de nieuwe website online gegaan. Het aantal
e-formulieren is flink uitgebreid en inmiddels wordt ruim 60% van de afspraken
online gepland. In juli 2016 zijn we aangesloten op de Buitenbeterapp waardoor het
voor burgers nog gemakkelijker is om een melding over de openbare ruimte (MOR) te
doen.
3. We blijven de dienstverlening van de gemeente Asten afstemmen op externe
ontwikkelingen en de samenwerking met ketenpartners zoals de Peelgemeenten.
4. De Gemeentelijke Basisadministratie Personen moderniseren en digitaliseren met
ketenpartners als leveranciers, afnemers en de rijksoverheid (project mGBA). We
hebben in 2016 voorbereidingen getroffen om in 2017 live te kunnen met de
burgerzakenapps.
5. Waarborgen van continuïteit en structuur m.b.t. de beveiliging van
waardedocumenten. In 2016 is de CISO benoemd die de integrale beveiliging van
onze informatie bewaakt.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•
•
•

Beschikbaarheid van gebruiksvriendelijke zaaksystemen als het KCS en de NPScockpit.
Voldoende middelen, uren en mandaat voor het KCC om de dienstverlening te blijven
verbeteren.
De breedgedragen focus van de organisatie op het verbeteren van de dienstverlening.
De planning van de rijksoverheid inzake Overheid Digitaal is vastgesteld op 2017
maar het opschuiven van die deadline mag niet worden uitgesloten.
Goede samenwerking met de ketenpartners.

Zijn we tevreden?
1. Deels, we hebben eind 2016 3 processen ingewisseld voor 1 nieuw proces waarop we
de NPS-methode gaan invoeren. Het betreft het proces telefonie dat over de hele
organisatie is ingevoerd per 1 januari 2017, inclusief UDAS en De Schop.
2. Ja, er is continue verbetering van de klanttevredenheid op basis van de NPS-scores
zichtbaar. De verbetering van 5% per kwartaal is ruimschoots gehaald.
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3. Nee, de ontwikkeling van medewerkers is nog niet in gang gezet, omdat het
organisatiebrede opleidingsplan nog niet in gang gezet is.
4. Ja, de voorbereidingen zijn afgerond om in 2017 volledig digitaal te gaan volgens
Overheid Digitaal 2017, passend binnen onze visie op de toptakenwebsite.
5. Ja, we hebben binnen het project mGBA de modules Burgerlijke Stand, Migratie en
Adresonderzoek, Reisdocumenten en Rijbewijzen in de backoffice ingericht om in
2017 deze producten digitaal aan te kunnen gaan bieden via de website van de
gemeente Asten. De gemeente Asten is ruimschoots op tijd voorbereid om aan te
kunnen sluiten op het landelijke systeem BRP. De landelijke planning hiervoor is
vertraagd waardoor deze aansluiting pas vanaf 2018 mogelijk wordt.
6. Ja, het informatiebeveiligingsbeleid is vastgesteld.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

H. Vos
R. van Malten

Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
0
10.000
10.000 I
0
50.000
22.973 I
0
60.000
32.973

Implementeren NPS methode
Modernisering BRP (GBA)
Totaal

2. Communicatie
Wat wilden we bereiken?
In december 2014 is de Communicatienota 2015 - 2018 aangenomen door de raad.
Doelstellingen zijn: versterken (burger)participatie, verbeteren zichtbaarheid van het
gemeentebestuur (Raad en college) en verbeteren informatievoorziening naar burgers.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Op 1-11-2016, later dan oorspronkelijk gepland, zijn wij gestart met een digitale
gemeentepagina. Deze sturen wij per e-mail toe aan abonnees.
2. In 2016 heeft het college drie bedrijfsbezoeken gebracht. Verder heeft het college
twee themabezoeken gebracht, namelijk aan de Paddestoelenwijk en een
themamiddag over vluchtelingen bij Onis.
3. De raad heeft in december 2016 het plan van aanpak burgerparticipatie en
burgerinitiatieven vastgesteld.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•

Aangezien alle activiteiten binnen de reguliere tijd en budgetten gerealiseerd zijn
waren er geen problemen bij de uitvoering van het vastgestelde programma. De
vertraagde invoering van de digitale gemeentepagina was het gevolg van een
combinatie van technische problemen.

Zijn we tevreden?
1. Ja, per 1-11-2016 startte de digitale e-mail gemeentepagina.
2. Ja, in 2016 zijn twee themabezoeken georganiseerd voor het college.
3. Ja, het plan van aanpak burgerparticipatie en burgerinitiatieven is vastgesteld.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

H. Vos
T. Koolen
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Wat heeft het gekost?
begroting
2016
Advertentiekosten
Overige kosten communicatie
Subsidie Siris
Totaal

26.150
10.180
18.667
54.997

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
26.150
30.821 S
10.180
6.816 S
18.667
18.758 S
54.997
56.395

3. ICT (Informatie- en communicatietechnologie)
Wat wilden we bereiken?
Dat ICT wordt ingezet om de externe dienstverlening te verbeteren, de interne kwaliteit
en efficiency te verbeteren en te voldoen aan (wettelijke) verplichtingen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Binnen de beschikbare middelen is gestart met het invullen van de actiepunten
voortvloeiende uit het informatiebeleid en het informatiebeveiligingsbeleid.
2. De informatiehuishouding wordt verder ingericht op basis van de vastgestelde
architectuur.
3. Project Doorontwikkeling zaakgericht werken wordt uitgevoerd (loopt door tot 1 mei
2017) met als belangrijke gerealiseerde mijlpaal de live gang van het verbeterde
zaaksysteem op 30 januari 2017.
4. Verdere implementatie van de visie op geografische informatie conform het project
GIVAS (loopt door tot 1 juli 2017).
5. Implementatie van de wettelijk verplichte basisregistratie Topografie (BGT) en gestart
met het beheer hiervan in de organisatie.
6. Ambtelijk is een toekomstvisie I&A opgestart, die in 2017 nader uitgewerkt wordt.
7. Het projectplan I&A 2016-2017 is in februari 2017 vastgesteld door de raad. Hierin
zijn de acties opgenomen die noodzakelijk zijn en buiten het reguliere beheer vallen.
Deze acties projectmatig uitvoeren om te voorkomen dat er achterstallig onderhoud
ontstaat, maar ook dat de acties geen belemmering vormen voor toekomstige
keuzes.
8. Helaas kunnen de schaalgroottevoordelen van de samenwerking met Someren niet
optimaal benut worden, wat de efficiëntie voor I&A nadelig beïnvloed. Harmonisatie
van de primaire processen in beide organisaties blijft uit.
9. De aangeschafte licenties zijn periodiek beoordeeld en indien nodig aangepast of er is
bekeken of er overgestapt kan worden op andere software.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•

Voldoende personele capaciteit en financiële middelen.
Voldoende afstemming tussen Asten en Someren om de dienstverlening optimaal aan
te laten sluiten op de vraag.

Zijn we tevreden?
1. Ja, er is gestart om de informatiehuishouding steeds meer te laten voldoen aan de
uitgangspunten die in het informatiebeleid en de visie daarop zijn vastgelegd.
2. Ja, er zijn al diverse acties ondernomen om de gebruikte software en systemen te
laten voldoen aan het informatiebeveiligingsbeleid.
3. Deels, het projectplan I&A is voor de jaren 2016-2017 inmiddels vastgesteld door de
raad. De meerjarenvisie is afhankelijk van de nog op te stellen toekomstvisie I&A.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

H. Vos
J. Peerlings
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Wat heeft het gekost?
begroting
2016
Onderhoud hardware
Onderhoud software
Onderhoudsplan ICT
Totaal

59.645
441.400
54.000
555.045

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
59.645
69.007 S
510.955
503.030 S
54.000
0 S
624.600
572.038

De bovenstaande tabel betreft een deel van het I&A budget. Het totale I&A budget heeft
een voordeel van € 58.601,= als gevolg van vertraging van projecten.

4. Samenwerking
Wat wilden we bereiken?
Gemeente Asten wil in 2016 een klant- en procesgerichte organisatie zijn met een
flexibele structuur die het mogelijk maakt de snelle en grote veranderingen in de
maatschappij gemakkelijk te vertalen naar een effectieve en (kosten)efficiënte rol en
taken voor onze organisatie. Daarvoor is het noodzakelijk om op thema's samen te
werken met andere gemeenten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
We hebben het raadsbesluit "Asten koerst op eigen kracht in netwerken" verder
uitgevoerd.
Dit hebben we waargemaakt door binnen het sociaal domein en binnen de reguliere
portefeuillehoudersoverleggen op het gebied van Ruimte, Economie, Recreatie en
Toerisme en Wonen samen te werken binnen de Peelgemeenten. Ook zijn we betrokken
bij de vergaderingen en ontwikkelingen binnen MRE, ODZOB en Veiligheidsregio.
Verder:
1. Binnen de 5 Peelgemeenten is een uitvoeringsorganisatie en Gemeenschappelijke
Regeling opgericht voor het Sociaal Domein.
2. Met Someren, Laarbeek en Gemert-Bakel gewerkt aan voorbereiding besluitvorming
over bredere belastingsamenwerking;
3. Samen met Someren onderzoek gestart naar een toekomstbestendige I&A
samenwerking;
4. Afsluiten nieuwe DVO met Someren voor samenwerking UDAS en die feitelijk
gerealiseerd per 1 april 2016, inclusief overname medewerkers Someren.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•

Samenwerking is gericht op win-win.
Goede en betrouwbare partners.
In business cases moeten de voordelen vast te stellen zijn op het gebied van
financiën, dienstverlening, kwaliteit, kwetsbaarheid en/of (strategische) positie van
Asten.

Zijn we tevreden?
1. Ja, omdat we per 01-01-2017 het sociale domein op een effectieve en efficiënte wijze
gaan uitvoeren via de Uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten en het Werkbedrijf
Senzer.
2. Ja, voor zover getoetst zoals bij huishoudelijke hulp waren de klanten gemiddeld
tevreden over uitvoering van onze taken binnen het Sociaal Domein.
3. Ja, samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten waaronder Someren zijn
geïnventariseerd en voor Belastingen en I&A zijn concrete stappen gezet.
4. Ja, de samenwerking met het MRE en de Veiligheidsregio is operationeel, dat wil
zeggen de afbouw van SRE naar MRE is afgerond en de toekomstvisie Brandweer is in
uitvoering gebracht.
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5. Nee, omdat we nog geen duidelijkheid hebben over de mogelijke en gewenste
afbakening van taken binnen ODZOB in relatie tot de mogelijke Peelsamenwerking of
een deel van de Peel en in relatie tot zelfstandige uitvoering van taken binnen Asten
mede op grond van de mogelijkheden die de komende nieuwe Omgevingswet ons
biedt. Dit houdt verband met het ophouden van Peel 6.1 en enig uitstel van de
nieuwe Omgevingswet.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

H. Vos
W. Verberkt

Wat heeft het gekost?
begroting
2016
Besparing samenwerking
Efficiency besparing voertuigen samenwerking AstenSomeren
Efficiencybesparing en samenvoeging werven AstenSomeren
Ontwikkelbudget "Asten koerst op eigen kracht in
netwerken"
Totaal

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
-100.000
0
0 S
-29.886
0
0 S
-52.343

-52.343

-33.499

S

50.000

288.181

243.424

I

-132.229

235.838

209.925

5. Informatievoorziening
Wat wilden we bereiken?
Geordende en toegankelijke informatie conform de eisen zoals gesteld in de geldende
wet- en regelgeving.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Tijdelijke inzet extra formatie archiefmedewerker.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•

Financiële middelen.
Ter zake kundig personeel.

Zijn we tevreden?
1. Deels, enerzijds liggen we op schema om eind 2017 de analoge informatie geordend
en toegankelijk gearchiveerd te hebben, anderzijds komen er door het nog altijd
analoog werken van taakveld Vergunningen er steeds nieuwe te archiveren stukken
bij.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

H. Vos
R. van Malten

Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
150.000
300.000
184.077 I
150.000
300.000
184.077

Informatievoorziening
Totaal
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2. Sociaal Domein
Het programma Sociaal Domein omvat jeugd, onderwijs en kinderopvang, werk en
inkomen, gezondheidsbeleid, maatschappelijke ondersteuning, sport, cultuur en
maatschappelijke accommodaties.

1. Maatwerkvoorzieningen Wmo (inclusief specialistische
voorzieningen) (regionaal)
Wat wilden we bereiken?
Een zorgzame samenleving met zelfredzame burgers waarbij er een goede balans is, ook
in financiële zin, tussen eigen verantwoordelijkheid van burgers (waaronder ook
vrijwillige inzet van burgers) en de inzet van professionele maatwerkvoorzieningen. Bij
maatwerkvoorzieningen gaat het om een op maat van de persoon afgestemd geheel van
maatregelen (een arrangement).
We stelden hiervoor de volgende doelen:
1. De kosten van de inzet van maatwerkvoorzieningen dalen op termijn als gevolg van
de inzet van en nadruk op eigen kracht, het eigen netwerk, preventieve en algemene
(lokale) voorzieningen.
2. Burgers zijn in voldoende mate zelfredzaam en zijn tevreden over de wijze waarop zij
hierin ondersteund worden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Transformatie van de regionale uitvoeringsorganisatie Zorg en Ondersteuning Peel
6.1 (Z&O Peel 6.1) naar de samenwerking met 5 Peelgemeenten en een beweging
naar lokale inzet van gebiedsteams per 1 januari 2017:
• Verder gegaan op de reeds ingeslagen weg naar een gekantelde werkwijze
waarbij eigen kracht, inzet van het informeel netwerk, wederkerigheid,
zelfredzaamheid en participatie leidend zijn.
• Concrete afspraken gemaakt over afstemming, samenwerking en ieders rol vanuit
zowel het lokale gebiedsteam als de regionale backoffice in Deurne.
• Een ontschotte werkwijze hanteren binnen het sociale domein van de
Peelsamenwerking.
2. Doorontwikkeling van de nieuwe manier van inkopen (zowel in proces als in resultaat)
van maatwerkvoorzieningen:
• Middels bestuurlijk aanbesteden ingestoken op overleg tussen gemeenten en
zorgaanbieders waarin ruimte is voor innovatie en alternatieven.
• Ingestoken op resultaatgerichte financiering waarbij het product niet centraal
staat maar het bereikte resultaat.
• Toegewerkt naar de inkoop van ontschotte arrangementen binnen het sociale
domein (arrangementen met voorzieningen op grond van zowel de
Participatiewet, Jeugd en Wmo) vanuit de gedachte ‘een gezin, een plan, een
regisseur’.
3. Actieve monitoring door de Peelsamenwerking van de arrangementen die aangeboden
zijn aan burgers ter bevordering van hun zelfredzaamheid.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•
•

Uniform uitvoeringsbeleid, waardoor een efficiënte uitvoering mogelijk is.
Een goede afstemming met de lokale nulde lijn.
Een continu ontwikkelproces (innovatie) met alle partijen die ondersteuning bieden
aan de burger (o.a. welzijnsorganisaties, zorgaanbieders).
Een goed monitoringsysteem.
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Zijn we tevreden?
1. Nee, daling van de kosten van de inzet van maatwerkvoorzieningen als gevolg van de
inzet van en nadruk op eigen kracht, het eigen netwerk, preventieve en algemene
(lokale) voorzieningen is nog niet mogelijk gebleken.
2. Deels, de totale kosten sociaal domein 2016 zijn niet binnen de door het Rijk
beschikbaar gestelde financiële kaders gebleven. Er is binnen de reserve sociaal
domein ruimte om dit tekort op te vangen. Voor 2017 en volgende jaren ligt er een
aanvullende opgave door voortdurende bezuinigingen van het Rijk.
3. Ja, burgers zijn tevreden over de wijze waarop zij ondersteund worden, blijkens de
uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek en het kwaliteitsonderzoek
Huishoudelijke Ondersteuning.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. Huijsmans
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016
A. Huishoudelijke ondersteuning
B. Vervoer
C. Rolstoelen
D. Woningaanpassingen
E. Eigen bijdragen Wmo
F. Integratie-uitkering Wmo
G. Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)
H. Wmo begeleiding ZIN
I. Wmo begeleiding PGB
Niet verzilverde zorg begeleiding PGB 2015
J. Cliëntondersteuning Wmo
K. Overige taken nieuwe Wmo
L. Integratie uitkering sociaal domein Wmo
Totaal

775.484
296.282
73.000
67.500
-280.000
-991.667
145.525
1.132.800
343.200
0
249.800
188.398
-1.928.521
71.801

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
799.467
691.278 S
314.997
328.346 S
73.000
67.211 S
67.500
42.961 S
-280.000
-213.011 S
-1.022.336 -1.022.336 S
132.690
32.313 I
1.014.365
767.393 S
343.200
192.411 S
0
-88.369 I
249.800
192.541 S
83.477
27.769 S
-1.929.862 -1.929.862 S
-153.702 -911.355

Voor Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) wordt in 2015 en 2016 incidenteel budget
ontvangen in de algemene uitkering. De hier geraamde uitgaven zijn gelijk aan de
ontvangst in de algemene uitkering.

1a. Gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Wmo
Wat wilden we bereiken?
De toegang tot maatwerkvoorzieningen Wmo is geborgd vanuit de regionale
uitvoeringsorganisatie Peel 6.1/Zorg en Ondersteuning door middel van het
gebiedsgericht werken onder aansturing van Z&O Peel 6.1. Inmiddels zijn in 2016
voorbereidingen getroffen voor een transformatie naar een samenwerking van 5
Peelgemeenten en een beweging naar lokaal middels de inzet van gebiedsteams. Op
basis van dit uitgangspunt komen Wmo-consulenten uit de regio in dienst van de
gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten en zijn zij actief in de lokale setting, binnen
het lokale sociale netwerk en dicht bij de burger.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. We werken per 1 januari 2017 samen met de 5 Peelgemeenten in de
gemeenschappelijke regeling en uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten en hebben de
voorbereidingen hiervoor getroffen in het tweede halfjaar 2016.
2. We hebben het uitvoeringsbeleid geharmoniseerd.
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3. We hebben gezorgd voor een goede aansluiting tussen de lokale gebiedsteams en de
regionale uitvoeringsorganisatie in de backoffice in Deurne.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
De randvoorwaarden voor een gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Z&O Peel 6.1
zijn:
• De samenwerking moet financieel voordeel opleveren.
• De verbinding met het lokale veld (de nulde lijn) moet goed geborgd zijn.
• De uitvoering moet gebiedsgericht plaatsvinden.
• De cliënten mogen er geen hinder van ondervinden.
• De gemeenten behouden hun zeggenschap over het brede Wmo-beleid en sturing op
Z&O Peel 6.1 door middel van een nader te bepalen bestuursmodel.

Zijn we tevreden?
1. Nee, Z&O Peel 6.1 functioneerde niet geheel binnen bovenstaande randvoorwaarden.
2. Ja, de transformatie naar de nieuwe Peelsamenwerking is in zeer korte tijd en volgens
plan verlopen. In de begroting 2019 willen we de verdeelsleutel van de beheerskosten
aanpassen aan de lokale inbreng (aantallen aanvragen en beschikkingen).

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. Huijsmans
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
Bestaande taken Wmo (inclusief beleid)

begroting
2016

Kosten uitvoeringsorganisatie Peel 6.1
Overige kosten uitvoeringsorganisatie
Salariskosten Wmo
Totaal

32.000
21.445
242.161
295.606

Nieuwe taken Wmo

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
32.000
124.253 S
21.445
0 S
242.161
321.141 S
295.606
445.394

begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
41.474
41.474
139.664 S
41.474
41.474
139.664

Kosten uitvoeringsorganisatie Peel 6.1
Totaal

2. Gezondheidsbeleid (lokaal en regionaal)
Wat wilden we bereiken?
Doel van het regionale gezondheidsbeleid is dat het aantal mensen, dat de gezondheid
ervaart als ‘gaat wel’ tot ‘slecht’, afneemt.
De lokale uitvoering van de jeugdgezondheidszorg door GGD en Zorgboog sluit aan bij de
jeugdhulp en de Wet publieke gezondheid.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Uitvoering door de GGD: Voor een groot deel van de wettelijke taken hebben de 21
gemeenten in de regio een gemeenschappelijke regeling getroffen en vanuit daar
worden de taken door de GGD uitgevoerd. Hierbij moet gedacht worden aan
infectieziektebestrijding, technische hygiënezorg en de jeugdgezondheidszorg (van 4
tot 19 jaar).
2. Uitvoeren van het actieprogramma WMO 2015-2017, onderdeel lokaal
gezondheidsbeleid (LGB).
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Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•
•

Een integrale benadering is van groot belang. Hierbij moet er naar meerdere
leefdomeinen worden gekeken, zoals dagbesteding, lichamelijke en geestelijke
gezondheid en maatschappelijke participatie.
Organisaties die door de gemeente gefinancierd dan wel gesubsidieerd worden
hebben oog voor de gezondheidssituatie van onze burgers.
Samenwerking en afstemming met o.a. de GGD en de Zorgboog.
Uitvoering van de jeugdgezondheidszorg vindt plaats binnen de kaders van de Wet
publieke gezondheid en de Jeugdwet.

Zijn we tevreden?
1. Ja, uit de GGD monitor in 2016 blijkt een dalende trend van het aantal mensen dat de
gezondheid ervaart als 'gaat wel' tot 'slecht'.
2. Ja, de acties 2016 uit het actieprogramma WMO 2015-2017, onderdeel lokaal
gezondheidsbeleid zijn uitgevoerd dan wel in gang gezet.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. Huijsmans
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
266.743
266.743
264.287 S
195.942
195.942
186.409 S
462.685
462.685
450.696

Subsidie GGD
Subsidie Zorgboog
Totaal

3. Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp (inclusief
specialistische voorzieningen) (regionaal)
Wat wilden we bereiken?
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor alle
vormen van jeugdhulp, het Algemeen Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
(AMHK), jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Het beleidsplan Jeugdhulp in de Peelregio 2015 – 2016 is een plan van de 6
Peelgemeenten en gaat over de wijze waarop de Peelgemeenten gezamenlijk vorm en
inhoud geven aan de verantwoordelijkheden die ons met de nieuwe Jeugdwet zijn
toebedeeld.
We wilden bereiken dat:
1. opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen zijn
voorkomen of door vroeg signalering en/of vroege interventie zijn opgepakt;
2. het opvoedkundige klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en
peuterspeelzalen is versterkt;
3. de opvoedvaardigheden van de ouders zijn versterkt, opdat zij in staat zijn hun
verantwoordelijkheid te dragen voor de opvoeding en het opgroeien van jeugdigen;
4. de eigen kracht van de jeugdige, zijn ouders en de personen die tot hun sociale
omgeving behoren, waarbij voor zover mogelijk wordt uitgegaan van hun eigen
inbreng, is versterkt;
5. de jeugdige opgroeit in een veilige opvoedsituatie;
6. er sprake is van integrale hulp aan de jeugdige en zijn ouders bij multiproblematiek.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Gezorgd dat er gebruik wordt gemaakt van een voorziening op het gebied van
jeugdhulp, als jeugdigen en hun ouders het niet op eigen kracht redden.
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2. De kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitgevoerd.
3. Voorzien in maatregelen ter voorkoming van kindermishandeling.
4. De regie gevoerd over de gehele jeugdketen en de afstemming met overige diensten
op het gebied van zorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en
inkomen, sport en veiligheid.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•
•
•

Regierol van Peel 6.1 binnen het samenwerkingsverband (MRE, landelijk).
Financieel moet het met minder.
Er moet aandacht blijven voor transformatie.
Het nabij organiseren en uitvoeren van jeugdhulp, waarbij de Peelregio expertise,
budget, oplossingen en besluitvorming zo laag mogelijk belegt.
Het verminderen van de totale kosten voor jeugdhulp ten gunste van lokaal,
preventief jeugdbeleid.

Zijn we tevreden?
Gedeeltelijk.
Als gezond en veilig opgroeien niet vanzelf gaat, moet er een goed stelsel van jeugdhulp
zijn dat – op maat - ondersteuning biedt volgens het Wrap Around Care model:
1. Zonder onnodige doorverwijzing wordt passende hulp ingezet, licht waar mogelijk,
zwaar waar nodig. Dit is nog niet altijd het geval.
2. Wanneer er sprake is van jeugdigen en gezinnen met meervoudige problematiek,
wordt gewerkt met een integrale, ontschotte gezinsaanpak. Er is nog niet altijd
sprake van ontschotte gezinsaanpak, vooral bij Jeugdreclassering is dit niet het geval.
3. Een ‘generalist’ (specialist in het normale leven) staat naast de jeugdige en hun
ouders. Samen voeren zij de regie over de uitvoering van een integraal gezinsplan
met realistische doelen op weg naar herstel van het normale leven.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. Huijsmans
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016
A. Specialistische jeugdhulp (landelijk)
B. Jeugdzorg plus
C. JB/JR/AMK/SEZ #
D. Tweedelijns specialistische jeugdhulp
E. Uitvoeringskosten Eindhoven
F. Specialistische ondersteuning PGB
G. Specialistische ondersteuning ZIN
H. Jeugd- en gezinswerkers
I. Inkoop- en uitvoeringskosten Peel 6.1
J. Eigen bijdragen jeugdhulp
K. Integratie uitkering sociaal domein jeugd
L. Jeugdhulp TAJ
Te realiseren bezuiniging jeugdzorg op nieuwe taken
jeugdzorg
Totaal

103.000
0
179.600
1.259.600
40.652
596.800
138.800
115.300
17.000
0
-2.397.525
0
-341.327
-288.100

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
103.000
-4.203 S
0
193.318 S
179.600
196.453 S
1.259.600 1.661.676 S
40.652
22.536 S
596.800
111.349 S
138.800
346.726 S
115.300
147.330 S
17.000
78.160 S
0
-553 S
-2.442.821 -2.442.821 S
0
279.877 S
-296.031
-97.479 S
-288.100

492.370

# JB/JR/AMK/SEZ: Jeugdbescherming (JB), Jeugdreclassering (JR), Advies- en meldpunt
kindermishandeling (AMK), Spoed Eisende Zorg (SEZ).
Het bedrag bij Te realiseren bezuiniging jeugdzorg op nieuwe taken jeugdzorg rekening
2016 betreft Niet verzilverde zorg Jeugdhulp PGB 2015.
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4. Jeugdbeleid (lokaal)
Wat wilden we bereiken?
Met het integraal jeugdbeleid wil de gemeente Asten bereiken dat Asten voor ouders en
jongeren een aantrekkelijk dorp is om op te groeien. Waar het veilig is, waar jongeren
volop kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en waar ouders op een passende
manier ondersteund worden om hun kinderen goed en plezierig op te voeden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Uitvoering gegeven aan de speerpunten die benoemd zijn in het
uitvoeringsprogramma integraal jeugdbeleid gemeente Asten 2014-2017.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•

Sterke regievoering door de gemeente.
Optimale samenwerking binnen de gemeente, tussen gemeenten en met
ketenpartners.
Samenhang in het aanbod van voorzieningen gebaseerd op de vraag van jongeren en
ouders.

Zijn we tevreden?
1. Ja, de speerpunten benoemd in de nota voor de periode van 2016 zijn uitgevoerd dan
wel in gang gezet op 31 december 2016.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. Huijsmans
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016
Ambtelijke uitvoeringskosten (lokaal)
Lokaal verstrekte jeugdhulp
Toegangsfunctie (opvoedondersteuners)
Transformatieruimte RTA
Totaal

29.000
0
129.400
129.700
288.100

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
29.000
28.799 S
0
9.003 S
129.400
160.661 S
129.700
2.083 S
288.100
200.546

4a. Centrum voor Jeugd en Gezin
Wat wilden we bereiken?
We blijven werken aan de doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin AstenSomeren, met als resultaat onderdeel te zijn van de Transitie Jeugdzorg en de hierbij
gestelde doelen. De nadruk ligt hierbij op het transitieproof maken van het CJG AstenSomeren, waarbij we aansluiting zoeken tussen het Sociaal Netwerk Asten (steunpunt
Guido Asten), de preventieve opvoedondersteuners (lokaal), jeugd- en gezinswerkers
(Peel 6.1) en de jeugdhulp (Peel 6.1).

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Aansturing van de opvoedondersteuners (OO-ers) door de CJG coördinator.
2. Intervisie voor de opvoedondersteuners. De OO-er zit dicht op de basisvoorzieningen
(peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen). De persoon die deze functie heeft,
is het gezicht in die wijk/gebied als het gaat om vragen over opvoeden en opgroeien.
In deze functie zit zowel het stuk 'terugduwen' naar de eigen kracht en het eigen
netwerk, het zelf antwoord geven en hulp bieden als het doorverwijzen naar jeugden gezinswerk (J&G-er) en specialisten. Belangrijk is dan ook dat deze personen de
situatie goed kunnen analyseren en inschatten.
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3. Versterking van de samenwerking tussen organisaties d.m.v. bijeenkomsten op
bestuurlijk en uitvoerend niveau.
4. Aansluiting gemaakt tussen preventieve opvoed- en opgroei ondersteuning en de
jeugdhulp.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•

Samenwerking en afstemming met de kernpartners van het CJG Asten-Someren
(LEVgroep, GGD, Onis, Zorgboog), de managers van de opvoedondersteuners, de
gemeente Someren en eventuele andere partners rondom de transitie jeugdzorg (b.v.
Peel 6.1).

Zijn we tevreden?
1. Ja, er is meer zelfsturing bij de opvoedondersteuners.
2. Ja, er is geen wachtlijst bij opvoedondersteuners.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. Huijsmans
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
180.260
180.260
112.013 S
180.260
180.260
112.013

Centrum jeugd en gezin / jeugdbeleid
Totaal

4b. Voor- en Vroegschoolse Educatie
Wat wilden we bereiken?
1. Het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in de voor- en vroegschoolse
voorzieningen in de gemeente Asten is van hoge en goede kwaliteit.
2. De kinderen in Asten gaan goed voorbereid naar de basisschool.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. In 2016 hebben alle pedagogisch medewerkers en peuterspeelzaalleidsters de
taaltoets F3 met goed resultaat afgelegd.
2. Met de GGD zijn afspraken gemaakt over de VVE-inspecties bij de voorschoolse
voorzieningen.
3. De gemeente heeft middels het beschikbaar stellen van subsidie aan de voor- en
vroegschoolse voorzieningen de kwaliteit en de doorgaande lijn van de voor- en
vroegschoolse voorzieningen versterkt en geborgd.
4. Door middel van het beschikbaar stellen van subsidie heeft de gemeente de
toegankelijkheid van de voorschoolse voorziening voor doelgroepkinderen VVE
gewaarborgd.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•

De gemeente ontvangt voor de periode 2016-2019 jaarlijks een uitkering van het Rijk
op grond van de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid.
Een goede en gelijkwaardige samenwerking tussen de voor- en vroegschoolse
voorzieningen.
Afstemming in de stuurgroep Lokaal Educatieve agenda.
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Zijn we tevreden?
1. Nee, de gemeente heeft geen nieuwe notitie VVE 2016-2019 opgesteld. Deze is niet
opgesteld omdat nog onduidelijk is hoe hoog de specifieke uitkering
onderwijsachterstandenbeleid bedraagt vanaf 2018 voor de gemeente.
2. Deels, er zijn deels resultaatafspraken gemaakt met de voor- en vroegschoolse
voorzieningen.
3. Ja, alle pedagogische medewerkers en peuterspeelzaalleidsters in de voorschoolse
voorzieningen zijn in 2016 getoetst op taalniveau F3.
4. Deels, het betrekken van ouders bij de VVE is in ontwikkeling. Ouders dienen nog
actiever betrokken te worden.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. Huijsmans
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
98.304
98.304
82.698 S
98.304
98.304
82.698

Lokaal onderwijsbeleid
Totaal

5. Veilig Thuis (regionaal)
Wat wilden we bereiken?
Alle inwoners, volwassenen en kinderen hebben het recht om in veiligheid te leven en
opgroeien. Een sluitende aanpak op huiselijk geweld en kindermishandeling is nodig om
ervoor te zorgen dat:
• huiselijk geweld en kindermishandeling wordt voorkomen;
• het geweld stopt;
• recidive van zowel slachtofferschap én daderschap wordt voorkomen.
De volgende doelen streven we na met Veilig Thuis:
1. Veiligheid voorop. Het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen bij
huiselijk geweld en kindermishandeling.
2. Inzet van eigen kracht en het gebruik van het sociale netwerk. In de aanpak wordt
gekeken naar de eigen mogelijkheden van de direct betrokkenen om de problemen
van geweld en onveiligheid te helpen opvangen.
3. Het intact houden van de sociale omgeving. Voor zover de veiligheid dat toe staat en
het voor het herstel geen beletsel vormt, wordt er op gestuurd dat betrokkenen na
incidenten met huiselijk geweld en/of kindermishandeling zoveel mogelijk binnen hun
sociale omgeving kunnen blijven functioneren.
4. Kinderen gaan voor. Niet alleen in situaties van fysieke mishandeling en van fysieke
of psychische verwaarlozing van kinderen, maar ook als er sprake is van huiselijk
geweld tussen volwassenen, staat de veiligheid van kinderen en het veiligstellen van
hun ontwikkelingsmogelijkheden voorop.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
De regio zuidoost Brabant heeft gekozen voor een smal Veilig Thuis d.w.z. de taken van
Veilig Thuis zijn beperkt tot de wettelijke taken i.c. het onderzoeken van meldingen, het
adviseren van melders, en het ondersteunen van de professionals. De casusregie en
hulpverlening ligt bij de lokale teams. Dit is vastgelegd in de regiovisie “Geweld in
huiselijke kring en kindermishandeling”.
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Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
Goede samenwerking en afstemming van Veilig Thuis met betrokken partners, waaronder
ook lokale partners op het gebied van Jeugd en WMO, zoals het steunpunt Guido Asten.

Zijn we tevreden?
1. Ja, er zijn grote stappen gezet naar een sluitende aanpak op huiselijk geweld en
kindermishandeling.
2. Ja, er is een goede samenwerking tussen Veilig Thuis en het lokale veld.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. Huijsmans
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
12.000
12.000
12.000 S
12.000
12.000
12.000

Meldpunt huiselijk geweld
Totaal

6. Maatschappelijke participatie, re-integratie en
inkomensvoorzieningen (regionaal)
Wat wilden we bereiken?
1. Astense burgers die (tijdelijk) een inkomen beneden het bestaansniveau hebben
voorzien van een bijstandsuitkering in de kosten van levensonderhoud.
2. Astense burgers met een bijstandsuitkering stijgen één of meerdere treden op de
participatieladder middels deelname aan educatie, sociale activering, werk of
opleiding.
3. Astense burgers met een bijstandsuitkering verrichten een passende tegenprestatie.
Zij verwerven hiermee een actievere rol in de maatschappij.
4. Voldoende (extra) banen binnen de marktsector voor mensen met een
arbeidsbeperking en daarmee een grote afstand tot de arbeidsmarkt
(Banenafspraak).
5. Zelf verantwoordelijkheid nemen voor wat betreft het creëren van extra banen
binnen de eigen organisatie. Daarmee een bijdrage leveren aan de banenafspraak
geldend voor de overheidssector.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Het Werkbedrijf Atlant-De Peel/Senzer heeft uitvoering gegeven aan de
Participatiewet (PW) en Re-integratie. Hier is pro-actief regie op gevoerd door de
maandoverzichten (factsheets) te interpreteren en door bij te sturen tijdens
kwartaaloverleggen.
2. Met betrekking tot de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) is inbreng geleverd
tijdens kwartaalgesprekken die door de Centrumgemeente Helmond zijn geïnitieerd
met de regiogemeenten, aangesloten bij het Werkbedrijf. Daarnaast hebben de
deelnemende gemeenten gezamenlijk gewerkt aan het nieuwe inkoopbeleid vanaf
2017.
3. Vanuit steunpunt Guido Asten zijn vragen dan wel probleemsituaties met betrekking
tot werk en inkomen gesignaleerd en doorgeleid.
4. Werkbedrijf Atlant-De Peel/Senzer heeft bedrijven ondersteund en begeleid bij de
invulling van garantiebanen.
5. De mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking binnen de eigen gemeente
te plaatsen zijn voor een deel geïnventariseerd. In de loop van 2017 vindt uitbreiding
van het onderzoek naar "inclusieve" functies plaats.
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Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•
•
•

Definitieve besluitvorming over de Gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf AtlantDe Peel.
Correcte managementinformatie vanuit het Werkbedrijf Atlant-De Peel
(kwartaalverslagen en maandoverzichten) en uitvoering binnen de vastgestelde
prestatieafspraken.
Ambtelijke en bestuurlijke sturing op basis van bovengenoemde
managementinformatie en prestatieafspraken.
Steunpunt Guido Asten bemannen vanuit verschillende disciplines, waarbij ook
expertise op het gebied van Werk en Inkomen aanwezig is.
Faciliteren van steunpunt Guido Asten op het gebied van huur, materialen, cursussen
e.d.

Met betrekking tot de Banenafspraak:
• Werkbedrijf Atlant-De Peel vormt feitelijk de schakel tussen werkgever, publieke
partijen en mensen met een arbeidsbeperking.
• Binnen eigen organisatie:
Afdelingsoverstijgend onderzoek waarbij expertise vanuit Atlant Groep /
Werkbedrijf wordt ingezet.
Creëren van draagvlak om de realisatie van garantiebanen feitelijk mogelijk te
maken.

Zijn we tevreden?
Ja, want:
1. Gemiddeld 45% van de in 2016 ingediende aanvragen levensonderhoud heeft niet tot
een PW-uitkering geleid (poortwachter). Streefpercentage was 40%.
2. Gemiddeld 36% van de uitkeringsgerechtigden die zijn uitgestroomd, stroomde uit
naar werk. Streefpercentage was 30%. Het percentage uitkeringsgerechtigden dat
een re-integratietraject volgt is niet bekend.
3. De decentrale lesgroep van inburgeraars op locatie Asten/ Someren was volledig
bezet.
4. Het Werkbedrijf Atlant-De Peel is formeel per 1 januari 2016 ingesteld. Vanaf 1
oktober 2016 is de uitvoeringsorganisatie Senzer daadwerkelijk operationeel.
Deels, want:
5. In 2016 zijn er concreet geen mensen met een arbeidsbeperking geplaatst binnen de
eigen organisatie. Wel loopt er op dit moment een proefplaatsing en bij natuurlijk
verloop wordt voor de schoonmaakwerkzaamheden iemand vanuit de doelgroep
ingezet.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. Huijsmans
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016
A. Uitgaven Wet Werk en Bijstand, inkomensdeel
B. Uitvoeringskosten Werkbedrijf
C. Vergoeding Rijk Wet Werk en Bijstand
D. Uitgaven re-integratie
Integratie uitkering sociaal domein participatiewet
Totaal
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2.608.209
636.526
-2.480.570
149.207
-152.157
761.215

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
2.396.310 2.409.781 S
636.526
636.526 S
-2.385.731 -2.409.778 S
148.806
140.830 S
-151.755
-151.756 S
644.156
625.603

Per saldo is de post "uitgaven Wet Werk en Bijstand, inkomensdeel" budget neutraal. Het
volledige rijksbudget wordt doorgesluisd naar uitvoeringsorganisatie Senzer (A. en C. in
de tabel).
De uitgaven WWB opgenomen in onze begroting bedragen daardoor € 2.409.781,=. De
daadwerkelijke uitgaven liggen echter hoger door een toegenomen uitkeringsbestand, te
weten € 2.855.729,=. Op grond van het solidariteitsprincipe wordt dit nadeel
meegenomen in de jaarrekening van Senzer.
Als gevolg van een verhoging van de uitvoeringskosten is er sprake van een nadeel van
€ 70.088,= op de totale post WWB, inkomensdeel. Dit nadeel wordt meegenomen in de
totale opzet van het Sociaal Domein (paragraaf 8). Dit probleem is vanaf 2017 opgelost
omdat de taakstelling dan is gerealiseerd.

6a. Bijzondere bijstand, Minimabeleid en
Schulddienstverlening (BMS)
Wat wilden we bereiken?
1. Astense burgers met een minimum inkomen en met bijzonder noodzakelijke
kosten van bestaan die niet kunnen worden voldaan uit het maandinkomen,
financieel ondersteunen.
2. Voorkomen dat Astense burgers in een problematische schuldsituatie
komen.
3. Een verdere ontwikkeling van een efficiënte uitvoeringsorganisatie Peel 6.1,
waarbinnen verschillende uitvoeringstaken worden verbonden. Hierdoor wordt
ontschotting gerealiseerd alsmede een integrale klantbenadering. Hierbij speelt ook
het lokale steunpunt Guido Asten een grote rol.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
Regionaal:
1. Aanvragen bijzondere bijstand en minimaregelingen zijn door Peel 6.1, Zorg en
Ondersteuning, gevestigd te Helmond beoordeeld en verstrekt.
2. Harmoniseren beleid bijzondere bijstand is deels gelukt en wordt begin 2017 verder
opgepakt. Harmonisatie minimaregelingen is niet gelukt.
3. Ingeval van complexe schuldsituaties is begeleiding geboden en zijn schuldregelingen
opgezet door Schulddienstverlening Helmond.
4. Managementinformatie is opgenomen in Monitor Sociaal Domein. In verband met
overgangssituatie naar nieuwe uitvoeringsorganisatie is deze niet verder uitgebouwd
en zijn nog geen prestatie-indicatoren opgesteld. Wordt in 2017 verder opgepakt.
5. Pro-actief regie is gevoerd middels het interpreteren van de
maand- en kwartaaloverzichten.
Lokaal:
6. Ingeval van eenvoudige schuldproblematieken is lokaal ondersteuning en
begeleiding geboden door Onis Welzijn.
7. Vanuit steunpunt Guido Asten zijn vragen dan wel probleemsituaties met betrekking
tot bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening gesignaleerd
en doorgeleid.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
Regionaal:
• Uniform beleid bijzondere bijstand en minimaregelingen.
• Herijking beleidsnota Inkomensondersteuning gemeente Asten.
• Goede procesafspraken waarbinnen gebiedsgericht werken wordt gewaarborgd.
• Correcte managementinformatie vanuit Peel 6.1, Zorg en Ondersteuning.
• Ambtelijke en bestuurlijke sturing op basis van bovengenoemde
managementinformatie en prestatieafspraken.
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Lokaal:
• Steunpunt Guido Asten bemannen vanuit verschillende disciplines, waarbij ook
expertise op het gebied van bijzondere bijstand, minimaregelingen en
schulddienstverlening aanwezig is.
• Voldoende faciliteren van steunpunt Guido Asten op het gebied van huur, materialen,
cursussen e.d.

Zijn we tevreden?
Deels, want bereikt is dat:
1. Het aantal klanten collectieve ziektekostenverzekering 2016 beduidend hoger lag dan
begroot. Het aantal deelnemers bedroeg 434, waarvan 53 personen wel zijn
aangesloten maar geen aanvullend pakket hebben kunnen afsluiten wegens schulden.
Begroot waren 335 deelnemers.
2. Gemiddeld 85% van de in 2016 ingediende aanvragen tijdig (binnen zes weken) is
afgehandeld.
3. De kadernota Schulddienstverlening is geactualiseerd.
Niet bereikt is de voltooiing van het harmonisatietraject. Reden hiervoor is de
overgangssituatie naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie. Wordt in 2017 verder
opgepakt.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. Huijsmans
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016
Aanvullende ziektekostenverzekering
Bestaanskosten bijzondere bijstand
Langdurigheidstoeslag
Sportvouchers
Stelpost bijzondere bijstand
Verstrekkingen minimabeleid
Totaal

37.400
86.250
23.000
0
20.496
39.511
206.657

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
238.800
65.377 S
86.250
262.098 S
23.000
31.265 S
2.855
3.390 I
20.496
0 S
39.511
55.415 S
410.912
417.545

De uitvoeringskosten BMS 2016 bedragen € 185.768,=. Begroot was € 103.039,=.
In de loop van 2016 is het budget voor aanvullende ziektekostenverzekering
(€ 201.400,=) overgeheveld van Wmo nieuwe taken naar BMS.
Met name de verstrekkingen bijzondere bijstand waren in 2016 veel hoger dan begroot.
Belangrijkste reden hiervoor is dat beduidend meer leenbijstanden zijn verstrekt voor
woninginrichting als gevolg van verhoogde asielinstroom. Tot en met oktober 2016 gaat
het al om een bedrag van € 86.000,=. Daarnaast zijn ook de kosten van bewindvoering
toegenomen. Omdat elke gemeente in de regio met een stijging van de
bewindvoeringskosten te maken heeft, wordt deze problematiek regionaal opgepakt.
De hogere uitgaven worden gecompenseerd door een voordeel op het budget Chronisch
zieken en gehandicapten (aanvullende ziektekostenverzekering).
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7. Maatschappelijke participatie en re-integratie (lokaal)
Wat wilden we bereiken?
Het borgen van lokale (re-integratie)trajecten voor Astense burgers met een
bijstandsuitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zodat zij een actievere rol in
de maatschappij verwerven en waar mogelijk een trede op de participatieladder stijgen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Astense burgers met een bijstandsuitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt
werden met name geplaatst op bestaande lokale trajecten, zoals de trajecten via de
lokale voetbalvereniging en de scouting.
2. Pas wanneer bestaande activiteiten niet geschikt waren, is naar nieuwe activiteiten
gekeken. Hierbij is maatwerk geleverd.
3. Het project Basisvoorziening Asten – Someren is verder uitgebouwd.
Participatiecoaches zijn lokaal werkzaam waardoor ook makkelijker verbindingen
kunnen worden gelegd met lokale partijen. Daarnaast zijn wij een eigen project
gestart zodat iedereen die begeleiding nodig heeft op het gebied van inkomen en
werk dit vanuit de Basisvoorziening kan krijgen. Ook als zij niet in beeld zijn bij
Senzer.
4. Samen met de Astense burger met een bijstandsuitkering is gekeken naar een
activiteit dat kan dienen als tegenprestatie. Invulling van de tegenprestatie is in
eerste instantie de verantwoordelijkheid van de uitkeringsgerechtigde zelf. Bleek dit
niet haalbaar, dan vond begeleiding en ondersteuning door het Werkbedrijf plaats. Er
zijn geen sancties opgelegd.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•
•
•

Correcte managementinformatie vanuit het Werkbedrijf Atlant-De Peel (jaarevaluatie)
en Onis Welzijn inzake de Basisvoorziening waaruit blijkt dat er binnen de gestelde
kaders vanuit het projectplan Basisvoorziening Asten-Someren gewerkt wordt.
Samenwerking met lokale instellingen en bedrijven bij het vormgeven van lokale reintegratietrajecten, zoals de lokale voetbalvereniging en Jong Nederland.
Samenwerking met het Werkbedrijf Atlant-De Peel in de doorverwijzing en toeleiding
van de doelgroep.
Slimme samenwerking met andere partijen zodat de kosten gedrukt kunnen worden.
Een voorbeeld is samenwerking met dagbestedingspartners zoals Stichting ORO in
het delen van ruimtes.
Beschikbaarheid van financiële middelen, aangezien het project Basisvoorziening
Asten-Someren niet zelfvoorzienend is.

Zijn we tevreden?
Ja, want:
1. Een groot deel van alle bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt die actief kúnnen zijn, nemen deel aan een voor hen geschikt bevonden
re-integratieactiviteit.
2. Voor 2016 waren er voldoende middelen om het project Basisvoorziening AstenSomeren in stand te houden. De verwachting is dat het project ook de komende jaren
betaalbaar blijft, mede gezien het terugverdieneffect dat we willen bereiken.
Deels, want:
3. Niet alle bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en die
(nog) niet actief kunnen zijn, nemen daadwerkelijk deel aan activiteiten anderszins in
het kader van de tegenprestatie. Het neemt meer tijd in beslag om iedereen te
spreken hierover en om samen een geschikte activiteit te vinden.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. Huijsmans
T. Koolen
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Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
0
339.196
27.449 I
0
339.196
27.449

Basisvoorziening Asten-Someren *
Totaal

Er zijn incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor het project Basisvoorziening AstenSomeren.

8. Beschermd Werken (regionaal)
Wat wilden we bereiken?
Aan Astense inwoners die een indicatie vanuit de oude Wet sociale werkvoorziening
(Wsw) hebben en niet in staat zijn bij een reguliere werkgever te werken, een
beschermde werkplek blijven bieden via werkgeverschap van Werkbedrijf Atlant-De Peel.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Werkbedrijf Atlant-De Peel, per 1 oktober 2016 Senzer, heeft voor de gemeente
Asten de "oude" Wsw integraal uitgevoerd.
2. Via het project Basisvoorziening Asten-Someren waren lokaal beschutte werkplekken
voor Astense klanten met een Wsw-indicatie beschikbaar. De
begeleiding heeft plaatsgevonden door het Werkbedrijf.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•

Definitieve besluitvorming over de Gemeenschappelijke regeling Atlant-De Peel.
Een helder ondernemingsplan en jaarverslag van Werkbedrijf Atlant-De Peel.
Structurele overlegmomenten met het Werkbedrijf Atlant-De Peel.

Zijn we tevreden?
1. Ja, want Astense Wsw geïndiceerden ("oude" Wsw-ers) die niet doorgeleid konden
worden naar een reguliere werkplek, konden binnen een beschermde werkomgeving
blijven werken.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. Huijsmans
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016
Integratie uitkering sociaal domein participatiewet
Uitgaven Wet Sociale Werkvoorziening
Totaal

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
-2.228.371 -2.351.725 -2.351.725 S
2.228.371 2.351.724 2.351.725 S
0
-1
0

De integratie uitkering sociaal domein participatiewet (WSW) wordt volledig doorbetaald
aan Werkbedrijf Senzer.

9. Ondersteuning en facilitering nuldelijn (lokaal)
Wat wilden we bereiken?
Een krachtig lokaal sociaal netwerk, waarbinnen samenwerking plaatsvindt tussen
diverse partners (zowel professioneel als informeel) die actief zijn op het gebied van
maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, jeugdbeleid, participatie, reïntegratie,
tegenprestatie, veiligheidsbeleid, cliëntondersteuning en gezondheidsbeleid.
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Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Sturing en regie gevoerd over het lokaal sociaal netwerk Asten.
2. Samen met de sleutelpartners het steunpunt Guido Asten, het dorpssteunpunt
Heusden, het wijksteunpunt de Stip het de burgerinitiatieven voor dagbesteding in
Heusden en Ommel gefaciliteerd.
3. Gezorgd voor een sterke positionering van het lokaal sociaal netwerk.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•

Een efficiënte en doelmatige werkwijze voor wat betreft maatwerkvoorzieningen met
de unit Zorg en Ondersteuning in Helmond.
Prioritering van uitvoering van taken van het sociaal netwerk in het
subsidieprogramma Welzijn.
Een heldere monitoring van de financiële uitputting van de budgetten.

Zijn we tevreden?
1. Ja, niet alle vragen van burgers zijn naar de unit Zorg en Ondersteuning voor
maatwerkvoorzieningen (Z&O) geleid, maar vragen van burgers zijn zoveel mogelijk
lokaal, dicht bij de vrager, opgelost.
2. Ja, in het tweede halfjaar van 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor een
samenwerking van 5 Peelgemeenten per 1 januari 2017, waarin lokaal opererende
integrale gebiedsteams zorgen voor een betere afstemming en integrale benadering
van multiprobleemsituaties.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. Huijsmans
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016
Dagbesteding
Dorpsteunpunten
Regievoering lokaal sociaal netwerk (en leefbaarheid)
Subsidie LEV groep
Subsidie Onis
Totaal

20.000
20.000
214.399
179.405
361.586
795.390

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
20.000
13.667 S
15.000
9.011 S
214.399
211.965 S
178.943
183.254 S
362.096
368.636 S
790.438
786.533

Dagbesteding, dorpsteunpunten en regievoering lokaal sociaal netwerk (en leefbaarheid)
vormen samen het Sociaal Netwerk Asten.

10. Maatschappelijke Voorzieningen en Accommodaties
Wat wilden we bereiken?
Een passende huisvesting voor sociaal-maatschappelijke voorzieningen, waaronder het
primair en voortgezet onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, buitenschoolse
opvang, speelruimte, sport, cultuur, welzijnswerk en zorg, zodat zij hun
maatschappelijke taken kunnen waarmaken. Insteek hierbij is de sociaal
maatschappelijke opgave die de gemeente ambieert binnen de grenzen van de geldende
financiële taakstelling en de optimalisatie in bezettingsgraad, beheer en exploitatie die
bereikt kan worden.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Op basis van de beleidsuitspraken op het gebied van Maatschappelijke voorzieningen
en accommodaties die zijn vastgesteld door de raad in december 2013, uitvoeren van
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de acties die hieruit voortvloeien. Het gaat dan om privatisering van accommodaties
op het gebied van sport, jeugd en jongeren en welzijn en zorg.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•

Voldoende acceptatie en bereidheid van de betrokken organisaties.
Geen of weinig juridische belemmeringen in wetgeving, verordeningen en contracten.
Geen of weinig verzet tegen maatregelen bij burgers en organisaties.

Zijn we tevreden?
1. Ja, we zijn tevreden omdat de uitvoeringsplannen per accommodatie/organisatie zijn
uitgevoerd op basis van de gestelde beleidsuitspraken. In 2018 is de financiële
taakstelling afgewikkeld.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. Huijsmans
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016
1. Maatschappelijke voorzieningen en accommodaties
Totaal

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
-44.248
-30.556
0 S
-44.248
-30.556
0

De taakstelling maatschappelijke voorzieningen en accommodaties is in 2016 nog niet
volledig gerealiseerd.
In 2018 is de taakstelling afgewikkeld.

10a. Onderwijshuisvesting - Strategisch Huisvestingsplan
Primair Onderwijs (SHP)
Wat wilden we bereiken?
1. Een plan om te komen tot optimale huisvesting van primair onderwijs en
kinderopvang binnen de gewijzigde en aangescherpte financiële kaders van de
gemeente en de schoolbesturen.
2. Inzicht in de gebouwen: bouwkundige- en functionele staat, herontwikkelmogelijkheden.
3. Draagvlak bij de gemeente en schoolbesturen, ouders en inwoners.
4. Duidelijkheid welke voorzieningen het belangrijkst zijn voor de leefbaarheid.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Opdracht verleend aan Sygma (voorheen genaamd de Stichting Brede School
Nederland te Veldhoven) voor het opstellen van een "Strategisch huisvestingsplan
(SHP) voor het primair onderwijs 2016-2026" in de gemeente Asten.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•

Voldoende draagvlak bij de schoolbesturen om het SHP een strategische insteek te
geven. In de te ontwikkelen huisvestingsvisie dienen de capaciteitsvraag
(ontwikkeling leerlingenaantallen, krimp, leegstand, overcapaciteit), de
levensduurverwachting (leeftijd, houdbaarheidsdatum, einddatum gebouwonderhoud)
en het beoogde kwaliteitsniveau van de schoolgebouwen aan de orde te komen.

Zijn we tevreden?
1. Nee, het Strategisch Huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2026 is nog niet
vastgesteld. De schoolbesturen hebben uitstel gevraagd om een eigen visie te
ontwikkelen. Eind 2016 ontstond er bestuurlijk commitment om te komen tot een
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Strategisch Huisvestingsplan, welk plan naar verwachting in 2017 kan worden
vastgesteld.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

T. Martens
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
Er wordt inzichtelijk gemaakt welke financiële consequenties het heroriënteren op onze
rol ten aanzien van de onderwijshuisvesting heeft. Dit komt naar voren in het Strategisch
huisvestingsplan (SHP) voor het primair onderwijs in de gemeente Asten.
De financiële consequenties worden meegenomen bij het raadsvoorstel over het SHP.

10b. Privatisering Sportgebouwen Gemeente Asten
Wat wilden we bereiken?
Alle sportgebouwen dienen in eigendom overgedragen te worden aan de betrokken
verenigingen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. In 2016 heeft er intensief overleg plaatsgevonden met HCAS en Klimop over het
privatiseren van hun sportaccommodaties middels een recht van opstal. Met HCAS is
overeenstemming bereikt over de financiële bijdrage van de renovatie van het
clubgebouw. Het clubgebouw zal begin 2017 in eigendom worden overgedragen
waarna de renovatie door HCAS ter hand kan worden genomen. Het overleg met
Klimop zal begin 2017 worden voortgezet.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•
•

Overeenstemming met HCAS en Klimop in 2016 over de renovatieplannen en termijn
van uitvoering.
Er dienen voldoende middelen beschikbaar gesteld te worden voor afkoop van de
eigendomsoverdracht.
De betrokken verenigingen dienen een actieve inbreng te hebben in het
privatiseringsproces.
Mogelijk dient de kleedaccommodatie van HCAS nog uitgebreid te worden als gevolg
van de toename van het aantal leden/teams. Uitgangspunt voor de bepaling van het
aantal kleedlokalen is de NOC*NSF norm.

Zijn we tevreden?
1. Deels. Met HCAS is in 2016 overeenstemming bereikt over de (financiële)
voorwaarden voor de privatisering van hun sportgebouw. De eigendomsoverdracht
vindt begin 2017 plaats. Het overleg met Klimop bevindt zich in een eindfase. Naar
verwachting zal met Klimop in 2017 overeenstemming worden bereikt over de
privatisering. Het is waarschijnlijk dat nog aanvullende middelen nodig zijn.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. van Bussel
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
0
170.000
0 I
0
95.750
0 I
0
265.750
0

1. Renovatie accommodatie HCAS *
1. Renovatie gebouw Klimop *
Totaal
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11. Regionaal kompas
Wat wilden we bereiken?
De ondersteuning richt zich op het versterken van participatie en begeleiden bij het
wonen van kwetsbare inwoners met het oog op het zo lang mogelijk zelfstandig wonen.
Zorg en behandeling staan in dienst van het (weer) kunnen participeren in de
samenleving.
De doelen op dit beleidsveld zijn:
1. Inwoners functioneren zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving en op eigen kracht.
2. Op lokaal niveau wordt effectief ingezet op preventie, versterking van het lokale
netwerk en het adequaat organiseren van algemene voorzieningen.
3. Inwoners die beschermd wonen of gebruik maken van de maatschappelijke opvang
en/of vrouwenopvang zijn zo spoedig mogelijk (weer) in staat op eigen kracht of met
beperkte begeleiding zich te handhaven in de samenleving.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Iedere dak- en thuisloze kreeg van de centrumgemeente Helmond een
maatwerktraject aangeboden dat ervoor moet zorgen dat betrokkene zo snel mogelijk
weer zo zelfstandig mogelijk kan wonen en leven.
2. De centrumgemeente organiseerde adequaat en voldoende aanbod dat aansluit bij de
vraag (aard/omvang) van de doelgroep (waaronder voldoende en betaalbare
woonruimte voor ambulante begeleiding en voor alle MO-klanten een aanbod op
dagbesteding of activering met perspectief).
3. We organiseerden een regionaal ketenoverleg in samenwerking met politie, justitie en
uitkeringsinstanties.
4. Het terugdringen van het aantal uithuiszettingen met dakloosheid als gevolg.
5. We versterkten en verbonden de trajectaanpak van dak- en thuislozen met de aanpak
van andere bijzondere doelgroepen waarvoor de gemeente, onder meer vanuit
veiligheid en openbare orde, verantwoordelijk is, zoals ex-gedetineerden en
veelplegers.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•

•
•
•
•
•
•

Inwoners komen alleen dan voor een specifieke (maatwerk)voorziening in
aanmerking als zij niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of
met hulp van andere personen uit het sociale netwerk dan wel met gebruikmaking
van algemene voorzieningen, in staat zijn tot participatie en zelfredzaamheid.
Effectieve gemeentelijke werkprocessen rond trajectregie, schulddienstverlening en
het bieden van maatwerkvoorzieningen.
De huidige maatwerk-trajectaanpak zo mogelijk uitbreiden naar andere bijzondere
doelgroepen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, zoals de ex-gedetineerden
en veelplegers.
Concrete prestatieafspraken met maatschappelijke partners.
De bemoeizorg in de gehele regio aanbieden zodat een vangnet ontstaat bij
signalering en (her)toeleiding van zorgwekkende zorgmijders.
Goede afspraken met woningcorporaties - óók in de regiogemeenten – zodat er
voldoende woningen beschikbaar zijn om de beoogde, versnelde door- en uitstroom
te realiseren en om uithuiszetting tot een minimum te beperken.
De aansluiting bij lichtere algemene voorzieningen en ondersteuning vanuit de lokale
netwerken zijn van groot belang.

Zijn we tevreden?
Ja:
1. Inwoners functioneren zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving en op eigen kracht.
2. Op lokaal niveau wordt effectief ingezet op preventie, versterking van het lokale
netwerk en het adequaat organiseren van algemene voorzieningen.
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3. Inwoners die beschermd wonen of gebruik maken van de maatschappelijke opvang
en/of vrouwenopvang zijn zo spoedig mogelijk (weer) in staat op eigen kracht of met
beperkte begeleiding zich te handhaven in de samenleving.
4. We hebben voorbereidingen getroffen om de beweging en de financiering van
beschermd wonen naar meer reguliere vormen van begeleiding in te zetten in overleg
met de centrumgemeente Helmond.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. Huijsmans
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
3.500
3.500
2.430 S
3.500
3.500
2.430

Coördinator zorgnetwerk
Totaal

12. Peuterspeelzaalwerk
Wat wilden we bereiken?
Landelijk krijgen werkende ouders vanaf 2017 recht op kinderopvangtoeslag voor opvang
in de voorschoolse voorziening naar hun keuze: kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal.
Dit betekent voor Asten invoering van de nieuwe financieringsstructuur voor werkende
ouders bij Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje. Werkende ouders die gebruik maken van
een kinderdagverblijf vallen reeds onder deze financieringsstructuur.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Samen met Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje heeft de gemeente doorgerekend
welke consequenties de invoering van de nieuwe financieringsstructuur voor
werkende ouders heeft op de hoogte van de jaarlijkse subsidie en de ouderbijdragen.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•

Goede samenwerking en afstemming met Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje.

Zijn we tevreden?
1. Deels, de nieuwe financieringsstructuur voor werkende ouders is niet ingevoerd per 1
januari 2017. Deze wordt ingevoerd door Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje per 1
augustus 2017. Over de subsidiëring van Pinkeltje vanaf 1 augustus 2017 zijn reeds
afspraken gemaakt. Pinkeltje ontvangt voor de periode 1 augustus 2017 tot en met
eind 2017 een subsidie van € 90.000,=. Dit levert voor de gemeente een eenmalig
voordeel op van € 45.101,= (raadsbesluit 14 maart 2017).

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. Huijsmans
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
148.010
148.010
139.407 S
148.010
148.010
139.407

Subsidie peuterspeelzaal Pinkeltje
Totaal
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3. Veilig en Schoon
Het programma Veilig en Schoon omvat: veiligheid, vergunningverlening, handhaving,
beheer openbare ruimte (groen, riolering en water), afval en milieu.

1. Integrale Veiligheid
Wat wilden we bereiken?
Een solide en effectief veiligheidsbeleid, waarbij wordt samengewerkt tussen de
Peelgemeenten, partners en inwoners daar waar dat meer veiligheid oplevert.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Samen met de 6 Peelgemeenten, de edities februari 2016 en september 2016 van het
dynamische uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2016 gemaakt en
gecoördineerd.
2. De actiepunten uit het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2016
uitgevoerd.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•

Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 is leidend.
Samenwerking met interne en externe ketenpartners.
Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).

Zijn we tevreden?
1. Ja, het college heeft op 4-4-2016 en op 5-10-2016 de edities van februari 2016 en
september 2016 van het uitvoeringsprogramma's Integrale Veiligheid Peelland 2016
vastgesteld.
2. Ja, alle actiepunten uit uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2016 zijn
gerealiseerd voor 31 december 2016 of lopen door in 2017 en zijn opgenomen in het
uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid Peelland 2017.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

H. Vos
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
15.521
27.073
28.222 S
15.521
27.073
28.222

Integrale veiligheid
Totaal

2. Brandweer
Wat wilden we bereiken?
Minimaal borging -maar waar mogelijk verhoging- van vakbekwaamheid en kwaliteit op
het gebied van crisisbeheersing, rampenbestrijding en brandweerzorg door
samenwerking binnen de VRBZO (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost).

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. We hebben de actiepunten uit Ontwerpbegroting 2017 Veiligheidsregio Brabant
Zuidoost waarbij een rol voor de gemeente is weggelegd, uitgevoerd.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•

Kadernota Integrale Veiligheid Peelland 2015-2018 is leidend.
Beleidsplan Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2015-2019 is leidend.
Bestuurlijk commitment (lokaal en regionaal).
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•
•
•

Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners.
Blijvende verbondenheid van de brandweervrijwilliger zodat er geen tekort ontstaat
bij de vrijwillige brandweer.
Realisatie binnen bestaande budgetten.

Zijn we tevreden?
1. Ja, alle actiepunten uit Ontwerpbegroting 2016 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost
waarbij een rol voor de gemeente is weggelegd zijn op 31-12-2016 gerealiseerd.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

H. Vos
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
822.092
762.913
763.252 S
822.092
762.913
763.252

Bijdrage veiligheidsregio
Totaal

3. Rampenbestrijding
Wat wilden we bereiken?
Mocht de gemeente door een ramp getroffen worden dan kan de burger rekenen op een
adequate rampenbestrijding waarin op een gecoördineerde wijze, volgens het Regionaal
Crisisplan 2016-2019, wordt samengewerkt tussen politie, brandweer, GHOR
(geneeskundige hulpverlening) en gemeente.
De basis van de rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt gevormd door een aantal
wettelijke planfiguren: het Regionaal Risicoprofiel, het Regionaal Beleidsplan en het
eerder genoemde Regionaal Crisisplan.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Gewerkt volgens de richtlijnen in regionale planvormingen (Regionaal Risicoprofiel,
Regionaal Beleidsplan, Regionaal Crisisplan, Meerjarenbeleidsplan Opleiden, trainen
en oefenen).
2. Regionale ontwikkelingen (zoals nieuwe planvorming) zijn doorvertaald naar de lokale
organisatie en toegepast (het proces Nafase) tijdens de hagelstorm in juni 2016.
3. Processpecifieke draaiboeken (m.n. het draaiboek Preparatie Nafase) zijn verder
geïmplementeerd. Deze draaiboeken zijn opgesteld door de ambtenaren
rampenbestrijding van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant, die
medewerkers in de regionale processen uitleggen welke taken zij moeten verrichten
voor, tijdens en na een ramp of crisis.
4. In 2016 heeft een oefening met het gemeentelijk beleidsteam plaatsgevonden.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•
•

Bestuurlijk committent (lokaal en regionaal).
Een goede samenwerking met interne en externe ketenpartners.
Draagvlak en samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie.
Evenredige bijdrage van alle gemeenten binnen de regionale rampenbestrijding.

Zijn we tevreden?
1. Ja, de doelstellingen uit het jaarplan Opleiden, trainen en oefenen 2016 zijn
grotendeels gerealiseerd. Dit jaarplan maakt onderdeel van het meerjarenbeleidsplan
Opleiden, trainen en oefenen 2016-2019. Als gevolg van de inzet van de regionale
rampenbestrijdingsorganisatie tijdens de langdurige brand in de gemeente Someren
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zijn een aantal geplande activiteiten geannuleerd of doorgeschoven naar 2017. De
leermomenten uit deze inzet kunnen in de toekomst ook terugkomen in regionale
planvorming.
2. Ja, een gedeelte van onze lokale processen heeft een taakgerichte oefening
ondergaan. Veel leermomenten zijn gehaald uit de aanpak van het incident
'Hagelstorm', waarbij een gedeelte van de lokale rampenbestrijdingsorganisatie is
ingezet. Verder is getracht voor elke medewerker met een functie in de regionale
rampenbestrijding een oefen- en/of trainingsmoment in te lassen, op deze manier
wordt de vervaardigde vakbekwaamheid in stand gehouden.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

H. Vos
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
4.940
4.940
830 S
4.940
4.940
830

Rampenbestrijding
Totaal

4. Handhaving
Wat wilden we bereiken?
Stringente, integrale en professionele handhaving aan de hand van een eenduidig en
vastgesteld handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Uitvoering gegeven aan het Integraal Toezicht- en Handhavingsprogramma 20152018 en het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2016.
2. De handhavingscyclus verder versterkt door de gemeenteraad te informeren over
voortgang prioriteiten, grote projecten, uitkomsten van provinciale audits en
handhavingsthema’s in 2016.
3. Jaarverslag Handhaving 2015 vastgesteld.
4. Uitvoeringsprogramma Handhaving 2017 opgesteld.
5. Onderzocht op welke wijze er efficiënter en doelgerichter gehandhaafd kon worden.
De uitkomsten zijn direct toegepast en verwerkt in de verschillende
beleidsprogramma's.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•

Voldoende capaciteit voor handhaving.
Efficiënte samenwerking tussen afdelingen Publiekszaken, Ruimtelijke Ontwikkeling,
Maatschappelijke Ontwikkeling en Openbare Werken.
Duidelijke werkafspraken met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, de
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en de Politie, eenheid Oost-Brabant.

Zijn we tevreden?
1. Ja, handhaving verliep, ondanks de hagelstorm, grotendeels volgens planning, die
was vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Handhaving 2016.
2. Ja, er was voldoende ruimte om te reageren op incidenten die te maken hebben met
veiligheid en volksgezondheid, zoals de inzet van het team Handhaving na de hagelen stormschade.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

H. Vos
R. van Malten en T. Koolen
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Wat heeft het gekost?
Realisatie vond plaats binnen bestaande budgetten. Dit betreft met name interne uren.

5. Update hondenbeleid en -voorzieningen
Wat wilden we bereiken?
Kostendekkend (via hondenbelasting) hondenbeleid en –voorzieningen die aansluiten bij
de wensen van hondenbezitters en niet-hondenbezitters zodat zo min mogelijk overlast
bestaat.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
Geen werkzaamheden uitgevoerd. Updaten is uitgesteld en voor 2017 gepland.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•

Actuele en accurate gegevens over hondenbezit.

Zijn we tevreden?
Nee, update is niet uitgevoerd.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

T. Martens
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
Er zijn geen uitgaven geweest in 2016.

6. Uitvoeren boombeheerplan
Wat wilden we bereiken?
Per 1 januari 2017 een aantoonbaar veilig bomenbestand binnen de kommen en langs
belangrijke wegen buiten de kommen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Volgens vastgestelde boombeheerplan systematisch de bomen binnen de kommen en
langs de belangrijkste wegen in het buitengebied gecontroleerd.
2. De uit de controles voortkomende werkzaamheden zijn uitgevoerd.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•

Voldoende ambtelijke uren, geld om de maatregelen uit te voeren en behoud uren
buitendienst voor het uitvoeren van de benodigde snoeiwerkzaamheden aan jonge
bomen.

Zijn we tevreden?
1. Ja, alle bomen binnen de kommen en langs de belangrijkste doorgaande wegen in het
buitengebied zijn minimaal 1x gecontroleerd en de hieruit voortkomende
werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarmee zijn deze bomen aantoonbaar veilig.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

T. Martens
T. Koolen
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Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
64.500
71.500
69.010 S
64.500
71.500
69.010

1. Uitvoering boombeheerplan
Totaal

7. Uitvoeren Wet Natuurbescherming
Wat wilden we bereiken?
Voldoen aan de wet natuurbescherming bij het uitvoeren van het groenbeheer en het
toetsen van ruimtelijke plannen en aanvragen voor vergunningen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
Geen werkzaamheden uitgevoerd. De benodigde provinciale regelgeving die voortvloeit
uit de nieuwe wet is pas eind december 2016 vastgesteld. Op basis hiervan gaat de
ODZOB in februari 2017 met gemeenten overleggen over uitvoering van de
gemeentelijke taken.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•

Vaststelling en in werking treden van de wet (naar verwachting 1 maart 2016).
Voldoende financiële middelen voor het uitvoeren van de taak. Onbekend is nog wat
de kosten zijn omdat de consequenties van de wet nog niet inzichtelijk zijn.

Zijn we tevreden?
Nee, het proces voor uitvoering van de wet (en daaruit voortvloeiende provinciale
regelgeving) is niet in kaart gebracht.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

T. Martens
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
Financiële consequenties zijn nog niet bekend.

8. Riolering en Water
Wat wilden we bereiken?
Op een doelmatige wijze zorgen voor een duurzame inzameling en verwerking van
afvalwater, hemelwater en (overtollig) grondwater en een duurzaam beheer van het
gemeentelijk rioolstelsel.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
Uitvoering geven aan het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2013-2017.
Uitvoeringsprojecten:
1. Renovatie rioolgemalen. De rioolgemalen Stikker, Laagveld en Oliemolen zijn
werktuigbouwkundig en elektromechanisch gerenoveerd.
2. Verbeteren rioolstelsels Appelbuurt en Nobisweg. De verbeterd gescheiden
rioolstelsels van de Appelbuurt en Nobisweg zijn gekoppeld, waardoor rioolgemaal
Boskoop is komen te vervallen en niet gerenoveerd hoeft te worden. Tevens zijn er
drie extra hemelwateroverstorten gerealiseerd, waardoor de kans op wateroverlast is
verkleind.
3. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat en omgeving, de riolering is vervangen en
vergroot, waarmee de afvoercapaciteit vanuit het centrum is vergroot. Ook is een
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infiltratieriool aangelegd, waarmee hemelwater is afgekoppeld van de gemengde
riolering.
4. Heerbaan. De werkzaamheden zijn in 2016 voorbereid en aanbesteed. De
uitvoerende werkzaamheden zijn gestart, maar nog niet op het gedeelte waar het
riool vervangen en verdiept moet worden. Dit volgt in 2017.
5. Herinrichting Hoogstraat, in 2016 zijn de werkzaamheden voor rioolvervanging
voorbereid. De uitvoering volgt in 2017.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•

Breed draagvlak omwonenden en belanghebbenden (bij afkoppeling hemelwater).
Tijdig en voldoende beschikbaar gesteld budget.

Zijn we tevreden?
1. Renovatie gemalen:
• Ja, de rioolgemalen Stikker, Laagveld en Oliemolen zijn technisch weer in orde.
2. Verbeteren rioolstelsels Appelbuurt en Nobisweg:
• Ja, want rioolgemaal Boskoop is komen te vervallen, waardoor het stelsel minder
storingsgevoelig is en op de langere termijn kostenbesparend.
• Ja, de extra overstorten zorgen ervoor dat de kans op wateroverlast in de
Appelbuurt en op bedrijventerrein Nobis is afgenomen.
3. Herinrichting Burgemeester Wijnenstraat, Langstraat en Koningsplein:
• Ja, want meer dan 80% van de pandeigenaren heeft meegewerkt met het
afkoppelen van regenwater.
• Ja, want door de vergroting van het gemengde riool is de kans op wateroverlast
danwel water op straat in het centrumgebied van Asten afgenomen.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

T. Martens
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016
1. Renovatie gemalen
2. Verbeteren rioolstelsels Appelbuurt en Nobisweg
Totaal

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
0
100.000
97.793 I
0
105.500
73.951 I
0
205.500
171.744

9. Uitvoering gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant
Wat wilden we bereiken?
Een verdere verbetering in de dienstverlening bij de uitvoering van de
vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken en in de kwaliteit en veiligheid van
de werk- en leefomgeving.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Het onderbrengen van de verplichtte landelijke basistaken die van de rijksoverheid
overgedragen moeten worden bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) zijn
vertraagd. Deze worden in fases overgedragen, per 1 juli 2017 de niet
personeelsgebonden basistaken en per 1 januari 2018 de personeelsgebonden
basistaken.
2. Er is beperkt contact geweest met de ODZOB in 2016. Dit heeft in beperkte mate
geleid tot afspraken over integrale handhaving om te komen tot het resultaat inzet op
een zo hoog mogelijke kwaliteit, tegen zo laag mogelijke kosten. Dit wordt in 2017
verder opgepakt.
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Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•
•

De gemeenschappelijke regeling moet ervoor zorgen dat de kwaliteit tenminste
hetzelfde blijft.
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voldoet aan de Landelijke Kwaliteitscriteria.
De uitvoering van de gemeenschappelijke regeling wordt tegen de laagst mogelijke
kosten gerealiseerd.
De integrale handhaving komt niet in het gedrang.

Zijn we tevreden?
1. Deels, de kwaliteitsslag die beoogd was, is niet gerealiseerd, wel is er een basis
gelegd in de relatie met de omgevingsdienst, dat vertrouwen geeft voor het succesvol
doortrekken van dit traject in 2017.
2. Deels, door het beperkte contact met de ODZOB zijn hier geen afspraken over
gemaakt, wel is er sterk gewerkt aan de relatie met de ODZOB, welke nu als goede
basis voor 2017 wordt gezien.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

T. Martens
R. van Malten

Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
210.338
200.844
200.073 S
210.338
200.844
200.073

Kosten omgevingsdienst
Totaal
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4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling
Het programma Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling omvat grondexploitaties
(grondbedrijf), economische ontwikkeling, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

1. Verkeer en Vervoer
Wat wilden we bereiken?
Een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeer- en vervoerssysteem door
middel van het uitvoeren van het meerjarig uitvoeringsprogramma van het GVVP.
Een goede bereikbaarheid van Asten binnen de regio.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
Beleidsprojecten:
Het GVVP is door de Raad vastgesteld inclusief de aangepaste parkeernota. Tevens is een
mobiliteitsfonds in het leven geroepen.
Meerjarenperspectief:
Vanuit de regio hebben diverse overleggen plaatsgevonden omtrent het
bereikbaarheidsakkoord en de N279. Alle regiogemeenten hebben ingestemd met het
bereikbaarheidsakkoord. Onderdeel hiervan is onder andere het ontbrekende gedeelte
van het fietspad tussen Asten en Helmond (Otterstraat). Er loopt nog een
financieringsdiscussie over het bereikbaarheidsakkoord.
Voor de N279 heeft de notitie reikwijdte en detailniveau MER ter inzage gelegen. Hier zijn
geen bijzonderheden uit voortgekomen. Vervolgens is in 2016 gestart met de
voorbereiding van de MER.
Uitvoeringsprojecten:
De werkzaamheden in de Burgemeester Wijnenstraat en omgeving zijn nagenoeg
afgerond. De weg en het riool zijn gereconstrueerd.
Daarnaast is het voorbereidende werk voor de herinrichting van de Hoogstraat
uitgevoerd. De aanbesteding startte eind 2016.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•

Vastgesteld geactualiseerd GVVP incl. uitvoeringsprogramma.
Beschikbaar stellen van voldoende middelen.
Beschikbaar stellen van voldoende uren.

Zijn we tevreden?
Deels, omdat het GVVP eind 2016 door de raad is vastgesteld komen de
uitvoeringsmaatregelen pas vanaf 2017 aan bod. Voor de overige items zijn we tevreden,
de regiogemeenten hebben allen ingestemd met het bereikbaarheidsakkoord en de MERprocedure rondom de N279 is gestart.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

T. Martens
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016
1. GVVP maatregelen*
2. Infrastructurele projecten verkeersveiligheid*
3. Herinrichting Burg. Wijnenstraat (1e fase)*
Totaal

50.000
20.000
0
70.000
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begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
197.507
146.976 I
242.437
180.007 I
1.888.533 1.348.195 I
2.328.477 1.675.178

2. Wegen, Straten en Pleinen
Wat wilden we bereiken?
Zorgen voor een veilige inrichting en verantwoord onderhoud van het openbaar gebied.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
Uitvoeringsprojecten in voorbereiding:
De aanbesteding van de renovatie van de verlichting is gestart. Van het weggedeelte
Wolfsberg-Emmastraat wordt alleen de asfaltverharding gerehabiliteerd. De
voorbereiding van het project is doorgeschoven naar 2017.
Uitvoeringsprojecten:
De reconstructiewerkzaamheden van de Schoolstraat - Heerbaan - Beatrixlaan zijn
gestart. De eerste fase (deel tussen Dijkstraat - tunnel Havercamp) is gereed.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•

Beschikbaar stellen van voldoende middelen.
Beschikbaar stellen van voldoende uren.

Zijn we tevreden?
Ja, de Wolfsberg-Emmastraat is wat naar achteren geschoven maar dit levert geen
problemen op, de overige projecten liggen op schema.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

T. Martens
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
0 1.755.000
354.328 I
804.354
794.354
794.354 S
804.354 2.549.354 1.148.682

2. Onderhoud Heerbaan
Storting voorziening wegen
Totaal

In 2016 is € 794.354,= in de voorziening wegen gestort. Dit is inclusief de besparing van
€ 50.000,= die in het project Ambitie, Taken, Geld is opgenomen.
De storting neemt elk jaar met € 23.000,= toe als gevolg van areaaluitbreiding.

3. Inspectie kunstwerken en onderhoud brug
Wat wilden we bereiken?
Een betrouwbare, verantwoorde en veilige onderhoudstoestand van de civieltechnische
kunstwerken.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. De gemeente Deurne heeft de onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan de brug
over de Astense Aa. Deze werkzaamheden hebben het laatste kwartaal
plaatsgevonden. De brug is weer toekomstbestendig.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•

Beschikbaar stellen van voldoende middelen.
Beschikbaar stellen van voldoende uren.

Zijn we tevreden?
1. Deels, het onderhoud aan de brug over de Astense Aa is uitgevoerd maar de
inspecties van alle overige kunstwerken hebben nog niet plaatsgevonden. Vanwege
andere prioriteiten zijn deze doorgeschoven naar 2017.
46

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

T. Martens
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016
1. Inspectie kunstwerken*
2. Onderhoud brug over de Astense Aa*
Totaal

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
20.000
20.000
0 I
20.000
20.000
9.884 I
40.000
40.000
9.884

4. Ruimtelijke Ordening
Wat wilden we bereiken?
Zorgen voor actuele digitale bestemmingsplannen en andere juridische randvoorwaarden
voor het ruimtelijk beheer en ontwikkeling van het hele grondgebied van Asten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Bestemmingsplan buitengebied: geactualiseerd en gedigitaliseerd.
2. Planologisch verankerd van ruimtelijke ontwikkelingen in nieuwe
bestemmingsplannen (zie afzonderlijke projecten onder andere onderdelen van dit
programma). Uitgangspunt daarbij was dat het aantal bestemmingsplanprocedures
zoveel mogelijk worden beperkt door meerdere ontwikkelingen bijeen te voegen in
een veegplan en dit in één keer in procedure te brengen.
3. Ruimtelijk beleid verwerkt in bestemmingsplannen, onder andere het gewijzigde
provinciaal beleid (doorlopend), mede om te komen tot een duurzame
veehouderij/transitie van de landbouw.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•
•

Voldoen aan Wet ruimtelijke ordening (Wro) en aan digitale verplichtingen van de
Wro.
Gunstige uitslag van eventuele inspraak-/zienswijzen- en beroepsprocedures.
Voldoende budget voor actualisering bestemmingsplan buitengebied.
Voldoende inzet/inspanningen ontwikkelende partijen.

Zijn we tevreden?
1. Nee, Bestemmingsplan buitengebied (digitaal): vaststelling in 2016 is niet gehaald
vanwege de relatie Geurverordening-plan MER. De vaststelling van het
bestemmingsplan is thans voorzien in april 2017.
2. Deels, Ontwikkeling veegplannen: vaststelling veegplan 3 (veegplan 2016-2) in
kwartaal 3-2016 is niet gehaald en is thans voorzien in kwartaal 1 2017. Opstarten
veegplan 4 (veegplan 2017-1) in kwartaal 3-2016 is verwezenlijkt. Evaluatie
systematiek veegplannen heeft plaatsgevonden in 2016.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. Huijsmans / J. van Bussel / T. Martens
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
0
80.000
58.173 I
0
80.000
58.173

1. Actualiseren bestemmingsplan buitengebied*
Totaal
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5. Volkshuisvesting
Wat wilden we bereiken?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Behouden en versterken van de vitaliteit in de drie kernen.
Laten bouwen naar behoefte, herijken bouwplannen op kwaliteit.
Kwaliteitsslag: aandacht voor jongeren, senioren en zorgvragers.
Ruimte voor differentiatie en participatie.
Stimuleren lang zelfstandig blijven wonen.
Gemeente en haar partners maken afspraken.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Uitvoering gegeven aan het gemeentelijk woningbouwprogramma 2014 t/m 2023:
Nieuwbouw
• Binnen lopende projecten (totale capaciteit ca. 590 woningen):
- in uitvoering:
• Asten - Loverbosch 1a: 8 woningen opgeleverd
• Heusden - Smits 1a: 11 woningen opgeleverd
• Heusden - Antoniusstraat 12: project al in 2015 opgeleverd
• Heusden - Vorstermansplein (locatie Hartman): 11 woningen
opgeleverd
• Ommel - De Loo 2: 10 woningen opgeleverd
- gereed voor uitvoering:
• Asten - Prins Bernhardstraat 59 (Het Oude Vat)
• Asten - Burgemeester Wijnenstraat (locatie Thijssen)
- in voorbereiding:
• Asten - Koningsplein (Bartholomeus)
• Asten - Loverbosch 1b
• Asten - Mercuriusstraat/Ommelseweg
• Asten - Emmastraat/Julianastraat
• Asten - Ceresstraat
• Asten - Lienderweg/hoek Asterstraat
• Heusden - Voorste Heusden 20-24
• Heusden - Pastoor Arnoldstraat (locatie Unitas)
• Ommel - Kluisstraat naast 19
• Ommel - Kloosterstraat 8 (locatie Kaag).
• Binnen in ontwikkeling zijnde kleine particuliere initiatieven (totale capaciteit ca.
40 woningen) zijn 7 particuliere woningen opgeleverd in de kern Asten
2. De geactualiseerde Woonvisie is in de raadsvergadering van november vastgesteld.
Dit beleid vormt de basis voor het opstellen en actualiseren van de prestatieafspraken
met Bergopwaarts en woCom. De afspraken met woCom zijn getekend in december
en de afspraken met Bergopwaarts worden vastgelegd in het 1e kwartaal van 2017.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•
•
•
•

Overeenstemming binnen regio in kader van regionale woningbouwafspraken.
Instemming van de provincie in kader van duurzame verstedelijkingsafspraken.
Gunstige uitslag van eventuele bezwaar-/beroepprocedures.
Het aanbod van woningen sluit aan op de vraag in de markt.
Voldoende ambtelijke capaciteit.
Voldoende inzet/inspanningen door ontwikkelende partijen.

Zijn we tevreden?
1. Deels, in Ommel (10 woningen) en Heusden (22 woningen) is in ruime mate voldaan
aan de taakstelling. In de kern Asten is slechts een kwart van de beoogde
bouwopgave gerealiseerd.
2. Deels, de afspraken met woCom zijn geactualiseerd; de afspraken met Bergopwaarts
worden in het eerste kwartaal van 2017 vastgelegd.
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Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

T. Martens / J. Huijsmans / J. van Bussel
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
-1.235.000 -1.105.500
-247.000 I
-1.235.000 -1.105.500 -247.000

Resultaat grondbedrijf
Totaal

Kosten en opbrengsten van de projecten worden in het grondbedrijf verwerkt. Zie
paragraaf 4 Grondbeleid.

6. Plattelandsontwikkeling
Wat wilden we bereiken?
Door middel van een ruimtelijk beleid voor het buitengebied zorgen voor een prettige en
gezonde leefomgeving voor de inwoners van Asten, een goed en duurzaam
ondernemersklimaat, een duurzame veehouderij, een recreatief aantrekkelijke gemeente
met robuuste natuur en een aantrekkelijk landschap.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. We hebben geparticipeerd in het Peelnetwerk en ruimtelijk beleid afgestemd voor het
buitengebied/plattelandsontwikkeling in het Intergemeentelijk Afstemmingsoverleg
(IGA) met de Peelgemeenten.
2. We hebben geparticipeerd in de projecten van de Uitvoeringscommissie Groote Peel
en een trekkersrol vervuld met betrekking tot de projecten fietsroute 'Rondje Peel'
met aandacht voor aanwezige cultuurhistorie (in combinatie met Life+), aanleg
fietsverbinding Heusden - Neerkant met ommetjes, realisatie nieuwe natuur EHS,
structuurverbetering melkrundveehouderij.
3. We hebben geparticipeerd in het overlegorgaan Nationaal Park.
4. We hebben dialooggesprekken tussen boer - burger gestimuleerd.
5. We hebben getracht een oplossing te vinden voor bestaande (agrarische)
knellocaties, het voorkomen van nieuwe knellocaties en het verbeteren van
leefomgeving door o.a. het terugdringen van bestaande fijn stof- en
geuroverschrijdingen.
6. Beleid voor mestbewerking is verwerkt in het (ontwerp)bestemmingsplan
buitengebied.
7. We hebben geparticipeerd in planvorming natuurvriendelijke oevers Aa.
8. We hebben geparticipeerd in STIKA regeling Stimuleringskader Groen/blauwe
diensten) voor aanleg en onderhoud nieuwe natuur.
9. We hebben subsidiebedragen toegekend voor projecten gericht op
kwaliteitsverbetering in het buitengebied uit het Fonds kwaliteitsverbetering
buitengebied.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•
•

Overeenstemming met wet-, regelgeving en ruimtelijk beleid.
Toereikend budget en ambtelijke capaciteit.
Maatschappelijke betrokkenheid.
Zorgvuldige communicatietrajecten en indien nodig mediationtrajecten ten behoeve
van de relatie boer-burger.

Zijn we tevreden?
1. In het 4e kwartaal 2016 is het Peelnetwerk beëindigd. Er zijn nieuwe agenda's/visies
voor taakvelden Economie en Ruimte voor de Peelgemeenten in voorbereiding, maar
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de organisatorische inbedding om de uitvoering daarvan ter hand te nemen, is nog
niet gereed.
2. Er is in 2016 een bestek opgesteld voor de inrichting van het traject 'Mussenbaan' dat
deel uitmaakt van de recreatieve fietsroute Rondje Peel. De benodigde vergunningen
zijn niet verleend, maar in het ontwerpbestemmingsplan buitengebied zijn regels
opgenomen die de werkzaamheden rechtstreeks mogelijk maken. Vanuit het project
Life+ is verzocht om de werkzaamheden aan het traject 'Mussenbaan' pas uit te
voeren nadat de werkzaamheden in het kader van het project Life+ zijn afgerond. De
afronding van het project Life+ is voorzien eind 2017.
3. In 2016 is een Geurgebiedsvisie en Geurverordening met aangescherpte normen
vastgesteld die moet leiden tot een zorgvuldige veehouderij met aandacht voor
evenwicht in gezonde leefomgeving en landbouw. Met dit doel zijn ook specifieke
regels opgenomen ten aanzien van het overbelaste gebied ten zuiden van Heusden in
het ontwerpbestemmingsplan buitengebied. Deze regels zijn opgenomen om nieuwe
knelpunten (overlast gevende locaties) in het buitengebied te voorkomen. Deze
regels hebben betrekking op endotoxinen, beperkte omschakelingsmogelijkheden
naar pluimveebedrijven en verruimde omschakelingsmogelijkheden (VAB-beleid) voor
stoppende agrariërs. In 2016 zijn ook onderhandelingen gestart om het
pluimveebedrijf aan de Antoniusstraat 45 te verplaatsen naar elders vanwege de
overlast van dit bedrijf voor de directe omgeving en de bebouwde kom van Heusden.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

T. Martens
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
40.000 1.906.250 1.413.797 I
40.000 1.906.250 1.413.797

1 t/m 13. Plattelandsontwikkelingsbudget*
Totaal

7. Vrijetijdssector
Wat wilden we bereiken?
De vrijetijdssector (toerisme en recreatie) is een belangrijke economische pijler van
Asten. Het stimuleren van de sector moet zorgen voor een economische impuls door
onder meer een verbreding van het aanbod en door de verbetering van de synergie
binnen de sector.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Met de Peelgemeenten en partijen als het Peelnetwerk en de stichting Peelpromotie
invulling gegeven aan samenwerking in de vrijetijdssector op basis van de afspraken
zoals die in het bestuurlijk overleg Economie de Peel worden vastgelegd.
2. Afstemming met Oostappen Groep heeft eind 2016 geleid tot een formele aanvraag
voor een tijdelijke Omgevingsvergunning (maximaal 10 jaar) voor de huisvesting van
500 arbeidsmigranten op Prinsenmeer.
3. Subsidie verleend aan VVV Asten en Klok & Peel Museum Asten waarbij actief is
gestuurd op de in de overeenkomst vastgelegde doelstellingen.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•

Goede samenwerking met Peelgemeenten.
Het huidige Beleidsplan Recreatie en Toerisme gemeente Asten en het
uitvoeringsprogramma 2015 - 2018 zijn de basis voor alle activiteiten.
Goede samenwerking met het Klok & Peel Museum, VVV Asten en ondernemers in de
vrijetijdssector.
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Zijn we tevreden?
1. Deels. Er is in 2016 middels een gezamenlijke (Peel) Stip aan de Horizon, de
Economische Agenda en Bidbook De Peel een aanzet gegeven om te komen tot een
solide gemeentelijke peelsamenwerking in de vrijetijdssector, met de aanhaking van
andere (markt)partijen. Verdere invulling moet nog plaats vinden. Hier moet een nog
op te stellen Astens uitvoeringsprogramma op volgen.
2. Deels. Het bestemmingsplan Prinsenmeer is in 2016 niet vastgesteld door de
gemeenteraad. Wel heeft Oostappen Groep een formele aanvraag voor een
Omgevingsvergunning ingediend voor de huisvesting van arbeidsmigranten
(beoordeling volgt eerste kwartaal 2017).
3. Ja. Er zijn in 2016 echter geen nieuwe subsidieovereenkomsten afgesloten met VVV
Asten en Klok & Peel Museum Asten omdat (gemeentebreed) is besloten om 2017 als
een 'overgangsjaar' te betitelen. Hierdoor zullen pas in 2017 nieuwe overeenkomsten
worden afgesloten.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. van Bussel
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016
1. Subsidie museum
1. Subsidie VVV Asten
2. Toerisme en recreatie
Totaal

225.613
58.605
15.000
299.218

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
225.613
225.613 S
58.605
58.605 S
14.675
17.024 S
298.893
301.242

2. Toerisme en recreatie is een krediet waaraan in 2016 € 14.675,= is toegevoegd en
werkelijk € 17.024,= is uitgegeven. Het restant krediet Toerisme en recreatie op 31-122016 is € 51.525,=.

8. Detailhandel en Horeca
Wat wilden we bereiken?
Een attractief, 'schoon, heel en veilig' centrum waar zowel bewoners, ondernemers,
gebruikers en de gemeente in samenwerking de aantrekkingskracht van het centrum
versterken. Daarnaast dienen evenementen als de kermis een aanzuigende werking te
hebben voor het centrum. Centrummanagement Asten speelt daarin een belangrijke rol.
Centrummanagement verbindt deze partijen en levert een grote bijdrage aan deze
doelstelling door onder meer de gemeenschappelijke deelname aan het Keurmerk Veilig
Ondernemen traject en de coördinatie van koopzondagen en andere evenementen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Deelgenomen als adviseur in het Algemeen Bestuur van Centrummanagement Asten.
2. Deelgenomen in de Werkgroep Leegstand van Centrummanagement Asten.
3. Subsidie verleend aan Centrummanagement Asten waarbij actief is gestuurd op de in
de overeenkomst vastgelegde doelstellingen.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•

Als de raad eind 2015, op basis van een evaluatie, besluit om door te gaan met het
innen van reclamebelasting bij ondernemers in het centrum van Asten.
Met de opbrengsten uit de reclamebelasting wordt het ondernemersfonds van
Centrummanagement Asten gevoed. Deze belastingheffing dekt de nieuwe uitgaven.
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Zijn we tevreden?
1. Ja. Actief deelgenomen.
2. Ja. Actief deelgenomen.
3. Ja. Als gevolg van het feit dat in 2016 is besloten om 2017 (gemeentebreed) als
'tussenjaar' voor subsidieverlening te bestempelen, is er geen nieuwe overeenkomst
afgesloten met Centrummanagement Asten t.b.v. de subsidieperiode 2017 - 2020. Dit
zal in 2017 plaats vinden. Daarnaast heeft Centrummanagement Asten een
aantoonbaar verbindende factor gespeeld tussen partijen (horeca, detailhandel,
vastgoedeigenaren) in het centrum van Asten en aanjager blijft van economische
ontwikkelingen.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. van Bussel
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
begroting
2016
1. Kosten centrummanagement
1. Reclamebelasting
Algemeen budget EZ
Totaal

31.000
-31.000
10.000
10.000

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
31.000
31.000 S
-31.000
-30.281 S
10.000
1.500 S
10.000
2.219

9. Industrie, Handel en Dienstverlening
Wat wilden we bereiken?
Een bedrijventerreinenaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en
duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod
van geschikte vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. In gesprek gegaan met ondernemers op bestaande bedrijventerreinen om parallel
aan de herstructurering van de openbare ruimte ook verbeteringen aan te brengen
aan de private kavels (continu proces).
2. Meegewerkt aan - en actief gestimuleerd van - ruimtelijke plannen van ondernemers
die bijdragen aan de herstructurering van kavels op de bestaande bedrijventerreinen
(continu proces).
3. We zijn in gesprek geweest met kandidaat-kopers voor kavels op Florapark over de
(on)mogelijkheden tot verplaatsing, waarbij het vastgestelde uitgiftebeleid als
uitgangspunt geldt.
4. We hebben een beroepsprocedure bij de Raad van State gevoerd inzake het
bestemmingsplan Florapark.
5. We hebben reserveringsovereenkomsten met een omvang van circa 6 ha met
bedrijven gesloten die zich willen vestigen op Florapark.
6. We hebben de belangstelling voor kavels op Florapark zorgvuldig gemonitord en
oriënterende gesprekken gevoerd met belanghebbenden om de haalbaarheid in te
schatten voor de ontwikkeling van nieuwe industriegrond na 'vollopen' van Florapark.
7. We hebben een conceptplan gemaakt met de ondernemers van de bedrijven aan de
Kanaalweg en belanghebbenden in de nabije omgeving dat uitgaat van uitbreiding
van deze twee bedrijven gecombineerd met een brede kwaliteitsverbetering van de
omgeving.
8. We hebben invulling gegeven aan de in 2015 vastgestelde samenwerking op EZgebied tussen Peelgemeenten. Er is een Stip op de Horizon, een Economische Agenda
en Bidbook De Peel vastgesteld en er wordt gewerkt aan een nieuwe organisatie in De
Peel waarin EZ-samenwerking verder gestalte moet krijgen.
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Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•
•
•
•

Uitvoering conform de Visie Bedrijventerreinen, de Structuurvisie Bedrijventerreinen,
de bestemmingsplannen voor bestaande bedrijventerreinen en het bestemmingsplan
Florapark;
Voldoende draagvlak bij ondernemers;
Beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan Florapark mogen niet leiden tot
vertraging;
Er ligt een relatie tussen het opstarten van potentiële herstructureringsprojecten en
de uitgifte van kavels op Florapark. Uitgifte van nieuwe bedrijfsgrond dient ook als
doel om herstructureringskansen op de achterblijvende kavels te vergroten;
Het plan Kanaalweg moet draagvlak hebben bij alle betrokken partijen (omwonenden,
waterschap, gemeente en provincie);
Bereidheid Peelgemeenten om EZ-samenwerking met elkaar te intensiveren en te
bekrachtigen via formele besluiten door de gemeenten.

Zijn we tevreden?
1. Nee, want de beroepsprocedures tegen het bestemmingsplan Florapark hebben geleid
tot vertraging. Uitspraak wordt eerste kwartaal 2017 verwacht. Aan de andere kant is
er nog altijd veel belangstelling bij lokale ondernemers voor bedrijventerrein
Florapark. Dit blijkt uit de afgesloten reserveringsovereenkomsten.
2. Deels, we zijn deels tevreden over het NIMBY-project Kanaalweg. Er ligt een
conceptplan dat voor de ondernemers aan de Kanaalweg, omwonenden, gemeente,
waterschap, provincie en andere belangenorganisaties een ruimtelijk aanvaardbaar
plan lijkt om de bedrijven uit te laten breiden in combinatie met een brede
kwaliteitsverbetering van de omgeving. Aanvankelijk was de bedoeling dat er voor
eind 2016 een bestemmingsplanprocedure zou zijn opgestart waarin de uitbreiding
van de bedrijven in combinatie met de kwaliteitsverbetering in zou zijn opgenomen.
Dit is niet gelukt. Er is uitstel bij de provincie aangevraagd.
3. Ja, we zijn tevreden over de EZ-samenwerking in De Peel en vooral ook over het feit
dat er wordt gewerkt aan een brede basis voor samenwerking (gemeenten,
waterschap, bedrijfsleven, onderwijs en aanverwante organisaties).

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. van Bussel
T. Koolen

Wat heeft het gekost?
Kosten en opbrengsten van het project Florapark zijn in het grondbedrijf verwerkt. Zie
paragraaf 4 Grondbeleid.
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5. Financiën
Het programma Financiën omvat de algemene uitkering gemeentefonds,
belastingopbrengsten en de algemene baten en lasten.

1. Algemene uitkering
Wat wilden we bereiken?
De effecten van de algemene uitkering vertalen in de meerjarenbegroting.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. De circulaires van het Rijk zijn vertaald in de begroting van de gemeente Asten.
2. Financiële effecten van aangekondigde maatregelen die nog niet zijn opgenomen in
circulaires van het Rijk zijn zichtbaar gemaakt.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•

Voldoende informatie om de financiële effecten te kunnen bereiken.
Informatie op tijd beschikbaar om meerjarig bij te kunnen sturen.

Zijn we tevreden?
1. Ja, de financiële consequenties van de ontvangen circulaires zijn verwerkt in de
meerjarenbegroting 2016-2019. Deze stand van zaken is ook verwerkt in de
jaarrekening 2016.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. van Bussel
J. Peerlings

Wat heeft het gekost?
begroting
2016

begroting
rekening
I/S
2016 na
2016
wijziging
-11.913.193 -12.441.938 -12.781.351 S
-11.913.193 -12.441.938 -12.781.351

Algemene uitkering meerjarig
Totaal

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door
de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens de normeringssystematiek (trap op trap
af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene
uitkering.

2. Sluitende Meerjarenbegroting
Wat wilden we bereiken?
Het doel is om te komen tot minimaal een sluitende begroting 2016.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
1. Dekkingsplan voor de meerjarenbegroting 2016-2019 is gemaakt.
2. Wensen en bedenkingen met betrekking tot de Voorjaarsnota 2015 zijn verwerkt in
de meerjarenbegroting 2016-2019.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•

Richtinggevende uitspraken van de raad over te maken keuzes.
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Zijn we tevreden?
1. Ja, op 3 november 2015 heeft de raad een sluitende begroting 2016 vastgesteld.
2. Ja, de wensen en bedenkingen van de raad zijn verwerkt in de meerjarenbegroting
2016-2019.

Wie is verantwoordelijk?
Bestuurlijk:
Ambtelijk:

J. van Bussel
J. Peerlings

Wat heeft het gekost?
- = nadeel
+ = voordeel
Resultaat

Begroting
Begroting 2016
2016
na wijziging
538.333
369.835
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Rekening
2016
1.206.935
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Paragrafen
De paragrafen geven een ‘dwarsdoorsnede’ van het programmaplan, bezien vanuit
een bepaald perspectief. Het gaat vooral om onderdelen waarbij sprake kan
zijn van een grote financiële impact, een grote politieke betekenis of een aanzienlijk
belang voor de realisatie van de programma’s. Over deze onderdelen is in het
programmaplan informatie te vinden, maar deze informatie is versnipperd.

Doel van de paragrafen is de raad een instrument te geven om de beleidskaders van
deze diverse onderdelen vast te stellen en om de uitvoering te kunnen controleren.
In dit hoofdstuk zijn de onderstaande paragrafen opgenomen:
1. Lokale heffingen
Deze paragraaf geeft een beeld van het beleid op alle heffingen, de inkomsten daaruit
en de effecten voor burgers en bedrijven.
2. Weerstandsvermogen
In deze paragraaf geeft de gemeente aan hoe robuust de jaarrekening is wanneer
zich een financiële tegenvaller voordoet.
3. Bedrijfsvoering
Deze paragraaf beschrijft de stand van zaken en beleidsvoornemens ten aanzien van
de bedrijfsvoering. Het college maakt met deze beschrijving inzichtelijk dat er
doelmatig, doeltreffend en klantgericht wordt gewerkt aan de uitvoering van de
programma’s.
4. Grondbeleid
Deze paragraaf geeft de visie aan op het grondbeleid in relatie tot de uitvoering van
de programmadoelen, bijvoorbeeld op het gebied van volkshuisvesting en
economische ontwikkeling.
5. Onderhoud kapitaalgoederen
Deze paragraaf geeft een dwarsdoorsnede van het beleid en het beheer en
onderhoud van de verschillende kapitaalgoederen (wegen, riolering, gebouwen
en dergelijke).
6. Financiering
Deze paragraaf geeft weer hoe de treasuryfunctie van de gemeente is ingericht.
7. Verbonden partijen
In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze (beleidsmatig en financieel) de
gemeente verbonden is met externe partijen om bepaalde beleidsdoelen te
verwezenlijken.
8. Sociaal Domein
In deze paragraaf wordt een totaal overzicht gegeven van de budgetten van het
sociaal domein.
57

1. Lokale heffingen
De lokale heffingen en belastingen
Onroerende-zaakbelastingen (OZB)
Eigenaren van woningen en niet-woningen en gebruikers van niet-woningen betalen
belasting op basis van de WOZ-waarde van de onroerende zaak waarvan zij eigenaar zijn
of die zij gebruiken. Voor de belastingaanslagen in 2016 is de WOZ-waarde per 1 januari
2015 bepalend.
Rioolheffing
Eigenaren van een onroerende zaak die direct of indirect is aangesloten op het
gemeentelijk riool moeten rioolheffing betalen. De heffing is ter dekking van de
rioolkosten. Een verschil tussen kosten en opbrengsten in verband met riool wordt
verrekend met de voorziening riolering. In 2012 is het Gemeentelijk Rioleringsplan 20132017 (GRP) vastgesteld voor de periode 2013 - 2017. In het GRP wordt naast de
zorgplicht voor afvalwater ook aangegeven hoe de gemeente invulling geeft aan de
zorgplicht voor hemelwater en grondwater. In 2016 werd uitvoering gegeven aan het
GRP.
Afvalstoffenheffing
Gebruikers van woningen in de gemeente Asten betalen afvalstoffenheffing ter dekking
van de kosten voor afvalverwijdering en -verwerking. Dit gebeurt door middel van een
vast bedrag en een afzonderlijke heffing per lediging van een container en een heffing
voor het aanbieden van afval bij de milieustraat.
Leges
Voor de levering van producten en diensten worden leges geheven. De hoogte van
sommige leges wordt landelijk bepaald. Bij de bepaling van de overige leges wordt onder
andere rekening gehouden met de kostprijs, politieke overwegingen en de hoogte van de
tarieven van omliggende gemeenten.
Toeristenbelasting
Het doel van toeristenbelasting is om de extra kosten van openbare voorzieningen die
verblijf van recreanten met zich meebrengt te verhalen op de personen die gebruik
maken van de overnachtingsmogelijkheden. Toeristenbelasting wordt geheven per
persoon per overnachting in verblijfsaccommodaties (campings, hotels, bed & breakfast
enzovoort).
Bij de toeristenbelasting wordt een onderscheid gemaakt in een toeristenbelastingtarief
voor hotels, bed & breakfast en daaraan gelijk gestelde accommodaties en een tarief
voor overige accommodaties.
Hondenbelasting
Het doel van het hondenbeleid is vooral gericht op het verminderen van overlast. Het
uitgangspunt is dat het hondenbeleid budgettair neutraal is. Dit betekent dat de
hondenbelasting gelijk moet zijn aan de kosten voor maatregelen die de overlast moeten
verminderen (hondentoiletten, hondenuitlaatstroken, hondenwachter en overige kosten).
Voor honden in het buitengebied hoeft geen hondenbelasting betaald te worden.
Reclamebelasting
De reclame-belasting is – net als bijvoorbeeld de OZB en de toeristenbelasting – een vrij
besteedbare heffing. De opbrengst van de reclamebelasting wordt in Asten echter ingezet
voor structurele financiering van het ondernemersfonds Asten-centrum van
Centrummanagement Asten. Uit dit ondernemersfonds worden de kosten betaald van
onder andere de uitbouw van activiteiten ter versterking van de economische
aantrekkelijkheid van het centrum van Asten, middels publiek aantrekkende activiteiten,
activiteiten op het gebied van veiligheid(-sbeleving) en de promotie en marketing van het
centrum van Asten.
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Overige heffingen en rechten
• Voor het begraven op en het onderhouden van de openbare begraafplaats worden
lijkbezorgingsrechten geheven.
• Marktgelden worden geheven voor het innemen van een standplaats op de
tweewekelijkse markt.
Kwijtscheldingsbeleid
Ter bestrijding van armoede voert de gemeente Asten een actief kwijtscheldingsbeleid.
Wanneer een burger op grond van een laag inkomen de gemeentelijke belastingen
moeilijk kan betalen, kan een verzoek om kwijtschelding ingediend worden. Voorbeelden
van burgers die voor kwijtschelding in aanmerking komen, zijn huishoudens die
uitsluitend zijn aangewezen op een bijstandsuitkering of AOW-uitkering en zonder enig
vermogen.
Kwijtschelding kan worden aangevraagd voor onroerende zaakbelastingen, rioolheffing
en de afvalstoffenheffing voor een maximaal aantal ledigingen.
Opbrengsten lokale belastingen en heffingen
Tarieven 2016
Tarieven

Werkelijk
2015

Begroting
2016

Begroting
2016
na wijziging

Werkelijk
2016

OZB (in procenten van de WOZ-waarde)
- Eigenaar woning
- Eigenaar niet-w oning
- Gebruiker niet-w oning
- Gemiddelde waarde woning
Rioolheffing (per aangesloten perceel)
- Eigenaar
- Kwart tarief
- Gebruiker (per volle 500 m3 afgevoerd
afvalwater > 500 en < 15.000 m3)
- Gebruiker (per volle 500 m³ afgevoerd
afvalwater > 15.000 m³ w ater)

0,1065%
0,1625%
0,1312%
€ 270.000 €

0,1129%
0,1751%
0,1414%
261.000

0,1133%
0,1802%
0,1449%
€ 261.000

0,1133%
0,1802%
0,1449%
€ 268.000

192,00
48,00

207,00
52,00

207,00
52,00

207,00
52,00

160,60

163,40

163,40

163,40

80,64

82,05

82,05

82,05

56,88
8,40
1,08
4,20
0,36

57,84
8,64
1,08
4,32
0,48

57,84
8,64
1,08
4,32
0,48

57,84
8,64
1,08
4,32
0,48

67,10
38,45

68,30
39,15

64,40
38,95

64,40
38,95

6.765,00

6.883,00

6.765,00

6.765,00

2,05

2,05

2,05

2,05

2,05
1,30

2,05
1,30

2,05
1,30

2,05
1,30

74,40
95,40
126,00
172,80

69,24
88,68
117,12
160,68

69,24
88,68
117,12
160,68

69,24
88,68
117,12
160,68

Afvalstoffenheffing
- Vastrecht
- 140 liter container rest
- 140 liter container GFT
- 40 liter container rest
- 25 liter container GFT
Leges (diverse tarieven)
- Paspoort vanaf 18 jaar
- Rijbewijs
- Omgevingsvergunning van € 246.000,bouw kosten
Toeristenbelasting (per overnachting)
- Hotel
- Bed & Breakfast en daaraan gelijk
gestelde accommodaties
- Overige accommodaties
Hondenbelasting
- Voor de 1e hond
- Voor de 2e hond
- Voor de 3e en volgende hond
- "Kenneltarief"
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De definitieve tarieven 2016 zijn door de raad vastgesteld bij de besluitvorming over de
verschillende verordeningen in de raadsvergadering van 8 december 2015.
Opbrengsten
De verwachte opbrengst toeristenbelasting 2016 is € 30.424,= in verband met minder
overnachtingen in 2015.
De lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen € 123.679,= wordt veroorzaakt
omdat de woningbouw langzamer aantrekt dan verwacht.
De lagere opbrengst aan afvalstoffenheffing wordt veroorzaakt doordat er minder
restafval en meer GFT is ingezameld in 2016. In totaal zijn er minder ledigingen geweest.
Lokale heffingen en belastingen
Hondenbelasting
Reclamebelasting
Toeristenbelasting
OZB
Leges omgevingsvergunningen
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing
Leges burgerzaken
Totaal

Werkelijk
Begroting 2016
2015
na wijziging
-82.082
-75.543
-32.185
-31.000
-510.841
-527.530
-3.056.540
-3.324.446
-433.766
-646.500
-823.135
-866.371
-1.496.153
-1.602.355
-267.608
-316.538
-6.702.309
-7.390.284

Werkelijk
2016
-77.732
-30.281
-497.106
-3.310.312
-507.537
-745.683
-1.610.117
-322.843
-7.101.612

Lokale lastendruk
Hieronder is de lokale lastendruk per woonruimte berekend (OZB, rioolheffing en
afvalstoffenheffing). Bij de gebruiker is het tarief afvalstoffenheffing (variabel) gebaseerd
op een gemiddeld werkelijk aantal ledigingen in 2016 van 11 ( 5 GFT- en 6 restafval).
Het tarief OZB is gebaseerd op de gemiddelde waarde van een woning.
Bij de begroting 2016 is uitgegaan van een gemiddelde waarde van € 261.000,=. In
2016 is de werkelijke gemiddelde WOZ-waarde € 268.000,=.
Lokale lastendruk

Gebruiker
Afvalstoffenheffing (variabel)
Afvalstoffenheffing (vast)

Werkelijk
2015

Begroting
2016 na
wijziging

Werkelijk
2016

64,20
56,88

65,88
57,84

57,24
57,84

121,08

123,72

115,08

287,55
192,00

295,71
207,00

303,64
207,00

Totaal eigenaar

479,55

502,71

510,64

Totaal eigenaar en gebruiker

600,63

626,43

625,72

Totaal gebruiker
Eigenaar
OZB
Rioolheffing
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2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
Informatie over het weerstandsvermogen is van belang om te weten of en in hoeverre
financiële tegenvallers kunnen worden opgevangen. Deze tegenvallers kunnen incidenteel
en structureel van aard zijn, maar hebben altijd invloed op de financiële positie van de
gemeente. Hoe hoog het weerstandsvermogen zou moeten zijn is niet exact aan te
geven. De omvang is afhankelijk van de (financiële) risico’s die de gemeente loopt en de
kans dat de risico’s daadwerkelijk effectief worden. De definitie van een risico = kans x
effect.
In het kader van de begroting betekent een risico de kans op een gebeurtenis met een
negatief financieel gevolg voor de gemeente, waarvoor geen dekking aanwezig is.
Risicomanagement
Risico's zijn onlosmakelijk verbonden met menselijk handelen. Elke organisatie zal
risico's moeten nemen om zijn doelen te realiseren. Met een structurele aanpak van
risicomanagement krijg je als organisatie grip op het beheersen van risico's. In 2013 is
de "nota risicomanagement Gemeente Asten" door de raad vastgesteld. Hiermee heeft de
raad de kaders omtrent risicomanagement vastgesteld. Deze kaders zijn de basis voor
deze paragraaf. Vanaf de begroting 2014 is het risicomanagementproces conform deze
nota opgenomen in de Plan-Do-Check-Act cyclus van de gemeente Asten.
Met als doel:
Beter inzicht krijgen in de risico's die de gemeente loopt, in de beheersmaatregelen en in
de financiële vertaling van de risico's in relatie tot het weerstandsvermogen.
En als subdoelen:
• Op een gestructureerde wijze invulling geven aan de paragraaf weerstandsvermogen.
• In de primaire processen risico's beheersen.
Weerstandsvermogen
Om een uitspraak te kunnen doen over de mate waarin de gemeente Asten financiële
tegenvallers kan opvangen is inzicht nodig in:
1. De risico’s: een risico is de kans op een gebeurtenis met een negatief financieel
gevolg voor de gemeente, waarvoor geen dekking aanwezig is.
2. De buffer: hoe groot is onze “spaarpot” om deze risico’s op te kunnen vangen?

In het vervolg van deze paragraaf zijn deze 3 elementen berekend.
Onderdeel 1: berekening benodigde weerstandscapaciteit (risico's)
Voor de jaarrekening 2016 zijn de op dat moment bekende risico's geïnventariseerd. Op
basis van deze inventarisatie is een lijst samengesteld met de onderkende risico's en de
eventuele aanwezige beheersmaatregelen. Voor elk risico is een inschatting gemaakt van
de kans van het optreden van het risico en de financiële impact indien het risico zich voor
doet.
Elk risico is vertaald in geld, dus bijvoorbeeld ook een risico op imago schade.
Het indelen in kansklasse en financieel gevolg klasse leidt tot de risicoscore.
Risicoscore = inschaling kans x inschaling financieel gevolg.
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Hoe hoger de risicoscore, hoe hoger de prioriteit voor beheersing van het risico.
We onderscheiden zoals in onderstaande risicomatrix zichtbaar, drie categorieën:
• Categorie rood: risicoscore is 15 punten of meer.
• Categorie oranje: risicoscore is 5 t/m14 punten.
• Categorie groen: risicoscore is 1 t/m 4 punten.
Alleen de risico's van de categorie rood en oranje noemen we financieel materieel en
tellen mee in de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit. De categorie rood
risico's worden extra gemonitord door het risico en de beheersmaatregelen op te nemen
in het jaarplan van de betreffende afdeling en elk kwartaal te volgen.
De risicomatrix ziet er als volgt uit:
IMPACT
K
A
N
S

Klasse

Zeer groot
Vaker dan 1x/jaar

Minder
dan
€ 20.000

Tussen
€ 20.001
en
€ 50.000

Tussen
€ 50.001
en
€ 200.000

Tussen
€ 200.001
en
€ 400.000

Meer
dan
€
400.001
(*)

score 1
11, 26

score 2
25

score 3
5, 6, 7

score 4
1

score 5

17, 23, 27

10, 14,
16, 19,
20, 24

8

3, 4

13, 29

18, 21, 22

12

2

score 5
90%
Groot
1x per 1-2 jaar
score 4
70%
Gemiddeld
1x per 2-5 jaar
score 3
50%
Klein
1x per 5-10 jaar

15, 31

score 2
30%
Zeer klein
Minder dan 1x per
10 jaar
score 1
10%

28, 30,
32

(*) In de berekening van het bedrag per risico in onderstaande 2 tabellen wordt voor de
klasse gerekend met het gemiddelde bedrag behorende bij de categorie. Bij score 5
wordt als gemiddelde € 700.000 aangehouden (gemiddelde van € 400.000 € 1.000.000), tenzij een hoger bedrag bekend is. Dan staat er '5 (plus)' in onderstaande
tabel. Dit is bijv. het geval bij risico nummer 28 m.b.t. gemeentelijke borgstellingen.
Wanneer het financieel gevolg van een risico structureel is, heeft het niet alleen
financiële gevolgen voor 2017, maar ook voor verdere jaren. Wanneer een structureel
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risico zich voordoet zal in de toekomst structurele dekking binnen de begroting moeten
worden gezocht.
In de volgende twee tabellen zijn de risico's van de categorie rood en oranje nader
gespecificeerd. Het nummer uit de bovenstaande grafiek komt overeen met het nummer
uit de onderstaande tabellen.
Risicoscore rood
Risico
Economische
ontwikkeling
/ Water- en
Hagelschade
/ Statushouders
(Grote)
projecten

Nr
1

2

3

Beheersbaarheid en
kostenplaatje regionale
samenwerking in
opstartfase,
transities
sociaal
domein

4

Toelichting
Toename aanvragen / minder uitstroom Participatiewet
(bijzondere) bijstandsuitkeringen). Meer uitkeringen dan
begroot. Door enerzijds de economische ontwikkelingen
in zijn algemeenheid, afgeleid van de recente water- en
hagelschaderamp en bijzondere leenbijstand aan
statushouders.
Pre contractuele fase, tijdsdruk, technische zaken,
planschaderisico, kwaliteit overeenkomsten,
inspraakreacties, zienswijzen, bezwaar- en
beroepschriften zorgen voor opschorting c.q. herziening
planontwikkeling(en). Juiste toepassing Wet
ketenaansprakelijkheid / G-rekening, Wet
inlenersaansprakelijkheid.
(Grote) projecten zoals bijvoorbeeld herstructurering
wegen e.a.: investeringsbedrag gemeente is niet
toereikend en / of betrokken partijen bereiken geen
overeenstemming over uitwerking / onderlinge
samenwerking planontwikkeling.
Civieltechnisch: bodemverontreiniging, verleggen kabels
en leidingen, nadeelcompensatieregeling (overlast
tijdens de uitvoering), scheuren in bebouwing a.g.v.
verzakking (bronbemaling) waarbij de kosten hoger zijn
dan de geraamde post hiervoor in het project.
Riolering: bij sommige projecten wordt een (groot) deel
van de kosten t.l.v. de reserve riolering gebracht.
Wanneer bij inspectie blijkt dat de riolering nog
voldoende is, maar de weg toch vervangen moeten
worden, stijgen de structurele (afschrijving)lasten in de
begroting omdat minder kosten t.l.v. de reserve kunnen
worden gebracht.
GR Senzer:
In 2016 was er een forse overschrijding (zie risico 1)
door toename van het aantal uitkeringsgerechtigden in
Asten. Door de huidige verdeelsystematiek wordt dit
tekort gezamenlijk gedragen met de andere deelnemers
in de GR.
GR Peelgemeenten:
Per 1 januari 2017 is de GR Peelgemeenten
operationeel. De uitvoeringskosten zijn lager t.o.v. de
GR Peel 6.1 (zij het minder laag dan verwacht o.b.v. de
businesscase/bedrijfsplan omdat er meer tijd nodig is
om de ontvlechting te realiseren en de
dienstverleningsprocessen optimaal ingericht te
hebben). 2017 Is een ontwikkeljaar waarin processen
zowel in het lokale gebiedsteam als bovenlokaal in de
uitvoeringsorganisatie worden geoptimaliseerd waarbij
de verwachting is dat daardoor de uitvoerings- en
programmakosten kunnen dalen op termijn (bijv.
Transformatie Jeugdzorg, vereenvoudiging structuur
diagnose/behandeling kosten, inkoopmaatregelen).
Vanaf 2018 is er meer duidelijkheid over het totale
kostenplaatje (uitvoeringskosten en programmakosten).
Sociaal domein:
In 2016 is er een tekort op het sociaal domein. Zie
paragraaf 8.
Er is een reserve sociaal domein gevormd voor de
periode 2015 tot en met 2017, waaruit incidentele
nadelen kunnen worden voldaan.
Het is onzeker of de budgetten voor 2018 voldoende zijn
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Kans
5

Impact
4

Bedrag
270.000

3

5

350.000

4

5

490.000

4

5

490.000

Risico

Nr

Juridisering
samenleving
/ niet tijdige
besluitvorming
Imagoschade,
aansprakelijkheid bij
verstrekken
onjuiste
informatie

5

Afhankelijkheid ICT
systemen en
beveiliging
informatie

7

Fluctuatie
Algemene
Uitkering
Rijksoverheid
Boete Attero
verwerking
afval

8

6

9

Toelichting
om de kosten te dekken.
(Voorbereiding) samenwerking Belastingen:
In 2017 vindt de voorbereiding plaats voor de regionale
samenwerking op het thema Belastingen.
Algemeen / regionale samenwerking:
Het is nog niet duidelijk welke besparing of welke extra
kosten de totale regionale samenwerking met zich mee
brengt. Huidige inschatting is dat de stelpost van €
100.000 (bijgesteld bij B2016) naar verwachting nog
niet (volledig) realiseerbaar is in 2017. Risico op
frictiekosten. Risico op achterblijvende inefficiency in de
eigen organisatie. Belastingrisico's (BTW en VPB).
Bezwaar op bestemmingsheffingen en leges (bijv.
rioolheffing, OZB, toeristenbelasting, afvalstoffenheffing
en bouwleges) die leidt tot hoger beroep. Risico op
terugbetalen leges.

Kans

Impact

Bedrag

5

3

112.500

Gemeente verstrekt verkeerde info. Privacyregels
worden geschonden. Vanaf 1-1-2016 gaat de wet
Meldplicht datalekken in. Deze meldplicht houdt in dat
de gemeente onverwijld een melding moet doen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens zodra er sprake is van een
datalek. Bij overtreding kan een bestuurlijke boete
worden opgelegd (max. 820.000 euro).
Gemeente is verantwoordelijk voor actueel houden
risicokaart, WKPB etc. Gegevens kunnen kwijt raken of
verminkt raken. Audit extern orgaan (bijv.
waarderingskamer WOZ kan dit ook melden). Software
kan problemen / storingen bevatten. Kan leiden tot
negatieve berichtgeving media en herstelkosten. Met
klachtafhandeling zijn hoge kosten gemoeid.
Tijdige beschikbaarheid juiste ICT middelen: uitval
computersystemen, stroomstoring. Afhankelijkheid van
continue beschikbaarheid van het zaaksysteem en de
daaraan gekoppelde systemen waarmee gegevens
worden uitgewisseld. Stel internet valt uit, gemeente
heeft verplichtingen in ketens, juist en tijdig verstrekken
informatie aan landelijke voorziening (bv BAG).
Uitval en/of storingen vormen een bedreiging voor de
bedrijfsvoering en daarmee de dienstverlening.
De algemene uitkering schommelt veel. Dit maakt het
moeilijk om een gedegen meerjarenraming van de
algemene uitkering te maken.

5

3

112.500

5

3

112.500

4

4

210.000

De gewesten in de provincie Noord-Brabant hebben met
Attero Zuid B.V. aanbiedingscontracten afgesloten die
lopen tot 1 februari 2017 voor wat betreft het brandbaar
huishoudelijk restafval. Attero dient aan de verwerker
een minimale hoeveelheid restafval van 510 kTon aan te
leveren. Vanaf 2011 is deze hoeveelheid niet meer in
totaal aangeleverd door de gewesten. Attero is van
mening dat zij daarom naheffingsfacturen kan sturen
aan de gewesten op basis van een garantie voor de
verwerker van het afval, Afvalverbranding ZuidNederland B.V. ('AZN'). Begin 2015 heeft Attero een
arbitrage aangespannen tegen de gewesten, omdat de
gewesten de facturen voor de naheffing niet hebben
betaald.
Op 8 januari 2016 is een arbitraal eindvonnis gewezen.
Uit het vonnis blijkt dat aan Attero Zuid geen beroep op
een garantie toekomt, omdat AZN haar installatie in die
jaren op vollast heeft kunnen laten draaien. Naast het
huishoudelijk restafval dat afkomstig is van de
Brabantse gemeenten, zou Attero Zuid over de jaren
2011-2014 aangevuld hebben met in Zuid-Nederland
beschikbaar afval.
Het gevolg van de uitspraak is dat Attero Zuid geen
naheffing aan de Brabantse gewesten en/of gemeenten
in rekening mag brengen en de arbitrage daarmee in het
voordeel van de Brabantse gewesten en gemeenten is

PM

PM
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PM

Risico

Nr

Toelichting
beslist.
Attero vecht deze uitkomst nu aan in een
vernietigingsprocedure voor het Gerechtshof te Den
Haag , zaaknummer 200.190.068/01. De uitkomst
daarvan is nog ongewis. Daarmee is het mogelijk dat er
een nieuwe arbitrage zou kunnen plaatsvinden.
Mocht uit een nieuwe arbitrage blijken dat de gewesten
ongelijk hebben, dan is het mogelijk dat de gemeenten
een naheffing zouden moeten betalen. Het risico is sterk
afhankelijk van de uitkomst van deze arbitragezaak en
verschilt zeer van gemeente tot gemeente.

Kans

Impact

Bedrag

2.147.500

Risicoscore oranje
Risico
Beheer
openbare
ruimte:
voldoende
middelen en
schade

Nr
10

11

Economische
ontwikkeling

12

13

Open einde
regelingen
sociale sector

14
15
16
17

Fluctuatie
budget
gebundelde
uitkering en
BBZ van het
rijk

18

Veranderende
regelgeving
Rijksoverheid

19

20

Toelichting
Door bezuinigingen op de beheerbudgetten van de
openbare ruimte (wegen, groen, OV, riolering,
straatmeubilair) kan kapitaalvernietiging van de waarde
van de openbare ruimte ontstaan. Vb.: niet tijdig
vervangen bovenste lagen van asfaltwegen waardoor de
fundering van de weg beschadigt, of niet tijdig snoeien
waardoor te grote wonden ontstaan en daardoor
verkorting levensduur bomen. Daarnaast stijgt de kans
op schadeclaims vanuit de burger (gemeente is hiervoor
verzekerd, eigen risico van € 2.500 per toegekende
schadeclaim is al als apart risico opgenomen).
Daarnaast kans op toename van incidentele uitgaven
om schade in de openbare ruimte te herstellen.
Ook toename van de kans op schade door extreem weer
zoals windhozen, hagelbuien, etc.
Vanaf 2017 is de brandweer niet meer inzetbaar bij het
opruimen van de openbare ruimte na calamiteiten, bijv.
opruimen van een openbare weg na een ongeluk
waarbij olie, chemicaliën, afval etc. is achtergebleven.
Hiervoor wordt een overeenkomst met Blink aangegaan.
Het aantal incidenten op jaarbasis is onzeker waardoor
de geraamde kostenpost in de begroting onvoldoende
kan zijn.
Volkshuisvesting: het einde van de woningbouwcrisis
lijkt in zicht, maar moet zich nog vertalen in voldoende
nieuwbouw- en verbouwprojecten, corporaties die
ontwikkelen, doorstroming. Risico op minder inkomsten
van leges omgevingsvergunningen nog steeds
aanwezig.
Door de economische crisis een mogelijkheid tot
aanhoudende lagere aantallen toeristische
overnachtingen en arbeidsmigranten.
Bij de raming 2017 is geen rekening gehouden met
incidentele grote aanvragen voor woningaanpassingen.
Er wordt maximaal gebruik gemaakt van CVV
(collectieve vervoersvoorziening).
Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de BBZregeling, verstrekking bedrijfskrediet.
Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de regeling
leerlingenvervoer.
De budgetten in de begroting worden altijd gebaseerd
op de rijksbijdragen van het voorafgaande jaar, zoals
bekend gemaakt in juni van dat jaar. De budgetten voor
een begrotingsjaar fluctueren: na de toekenning van de
voorlopige budgetten worden lopende het jaar nadere
voorlopige budgetten bekend gemaakt, gevolgd door de
toekenning van de definitieve budgetten.
Invoeren VPB voor gemeenten: herziening
belastingpositie overheidsbedrijven omdat zij
concurrentievoordeel (kunnen) hebben doordat zij geen
VPB betalen. Onderzoek naar de gevolgen voor Asten is
bijna afgerond, inschatting is dat de impact gering is.
Aanpassing BBV m.b.t. afschrijving:
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Kans
4

Impact
3

Bedrag
87.500

5

1

9.000

3

4

150.00
0

5

2

31.500

4

3

87.500

2

5

4

3

210.00
0
87.500

4

2

24.500

3

3

62.500

4

3

87.500

4

3

87.500

Risico

Nr

Beheersbaarheid netwerkorganisatie

21

Verbonden
partijen
(financieel,
imago)

22

23

24

Juridisering
samenleving
/ niet tijdige
besluitvorming

25

Contractbeheer
Verzekeringen / garant-

27

26

28

Toelichting
De financiële consequenties van alle nieuwe
investeringen (vanaf 2017) met maatschappelijk nut in
de openbare ruimte zijn in de begroting 2017 verwerkt.
De financiële consequenties van investeringen die
gepland zijn in 2016, maar uiteindelijk in 2017 of later
worden uitgevoerd zijn nog niet meegenomen. Dit kan
een nadelig structureel effect hebben.
Bestuurlijke en ambtelijke drukte door deelname in
meerdere GR-'n. Verlengd lokaal bestuur leidt tot
hogere beheerskosten. Frictiekosten. Beheersing
processen. Kleine gemeente kan alle ontwikkelingen niet
bolwerken. Overdrachtsmomenten in de keten (o.a.
communicatie) zijn kwetsbaar.
Verbonden partijen kunnen in financiële problemen
komen (zie paragraaf verbonden partijen). Meer geld
nodig dan geraamd. Vb. weerstandsvermogen GR
Senzer en GGD is nog onvoldoende (worden geleidelijk
maatregelen voor getroffen).
Veiligheidsregio / bluswater VRZBO:
Door de nieuwe ontwerpnorm van Brabant Water zal de
bluswaterdekking zonder aanvullende maatregelen
langzaam maar zeker slechter worden. Daarom heeft
het Algemeen Bestuur de Veiligheidsregio opdracht
gegeven om samen met Brabant Water en de 21
gemeenten te onderzoeken hoe een optimale
(realistische) regionale bluswaterdekking tegen
minimale kosten kan worden gerealiseerd. De
bevindingen worden weergegeven in de business case.
Onderdeel van de nieuwe visie op repressie is de
aanschaf van watertankwagens voor de locatieonafhankelijke bluswatervoorziening en het huidige
pendelsysteem uitbreiden met waterbakken. Daarnaast
kunnen inzetvoorstellen verder geoptimaliseerd worden.
De extra jaarlasten voor de gemeenten nemen toe en
zullen naar alle waarschijnlijkheid gedekt worden door
verhogen van de gemeentelijke bijdrage. De financiële
dekking van de business case bluswatervoorziening is
meegenomen in de kadernota 2018 (besluit Algemeen
bestuur 8-12-2016). De gemeente is verantwoordelijk
voor bluswater en bluswatervoorzieningen. Voor de
openbare bluswatervoorzieningen (eigendom gemeente)
zal in 2017 een controle system worden opgezet, deze
openbare bluswatervoorzieningen zullen periodiek
gecontroleerd worden op capaciteit.
Omgevingsdienst ZO Brabant (ODZOB):
Risico op een hogere financiële bijdrage door:
1) Het algemeen bestuur heeft op grond van de
Gemeenschappelijke Regeling de flexibiliteit om te
besluiten de omschrijving van het landelijk
basistakenpakket aan te passen, met als gevolg dat
de gemeente Asten dan meer taken bij de ODZOB
moet onderbrengen.
2) En door 2) De financiële bijdrage is een inschatting
van een vastgesteld uurtarief tegen de te
verwachten uren o.b.v. de te verwachten
vergunningaanvragen en meldingen die binnen
komen en de hoeveelheid handhavingszaken die uit
de controles voortvloeien. De rekening aan de
gemeente Asten is o.b.v. nacalculatie.
Juridische procedures door bv. onvoldoende motivering
van besluiten. Termijn afhandeling bezwaarschrift staat
soms onder druk, dit kan leiden tot boetes. Met
juridische procedures zijn hoge kosten gemoeid.
Tendens: toename WOB verzoeken. Leidt tot
capaciteitsproblemen en risico op vergoeding dwangsom
/ proceskosten bij niet tijdig afhandelen.
Onjuiste inkoop en contractbeheer kunnen leiden tot
gemiste kansen qua besparingsmogelijkheden.
Gemeentelijke borgstellingen: de gemeente heeft een
achtervangfunctie indien een corporatie in financiële
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Kans

Impact

Bedrag

3

3

62.500

3

3

62.500

4

2

24.500

4

3

87.500

5

2

31.500

5

1

9.000

4

2

24.500

1

5 (plus)

1.983.
000

Risico
stelling,
aansprakelijkheid
burger (o.a.
bij schade
burger)

Nr

Bodemverontreiniging

32

29
30
31

Toelichting
problemen komt.
Het eigen risico van de diverse verzekeringen en
aansprakelijkheden komt t.l.v. de gemeente Asten.
Risico schade inventaris gemeentelijke gebouwen
(aanvulling op verzekering).
Risico aansprakelijkheid gemeente bij brandschade aan
naburige panden en inventaris (indien schade groter dan
2x € 2.500.000 per jaar).
Landelijke ambitie om in 2030 een schone bodem te
hebben in heel NL.

Kans

Impact

Bedrag

3

2

17.500

1

5

70.000

2

5

210.00
0

1

5

70.000
3.577.500

De benodigde weerstandscapaciteit op basis van de geïdentificeerde en in de risicomatrix
ingedeelde risico's is als volgt:
Totaal bedrag risico's rood
Totaal bedrag risico's oranje
Totaal bedrag risico's

€ 2.147.500
€ 3.577.500
€ 5.725.000

Zekerheidspercentage 90% omdat niet alle risico's zich tegelijk voor doen.

Benodigde weerstandscapaciteit = € 5.152.200

Onderdeel 2: Berekening beschikbare weerstandscapaciteit (buffer)
De beschikbare weerstandscapaciteit van de gemeente wordt berekend uit:
1. Algemene reserve (vrij aanwendbare deel)
2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbare deel)
3. Post onvoorzien
4. Begrotingsruimte
5. Stille reserves
6. Onbenutte belastingcapaciteit.
Overzicht beschikbare weerstandscapaciteit
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de geprognosticeerde beschikbare
weerstandscapaciteit per 31-12-2016.
Beschikbare weerstandscapaciteit per
31-12-2016
1. Algemene reserve
(vrij aanwendbaar)
2. Bestemmingsreserves
(vrij aanwendbaar)
3. Post onvoorzien (opgenomen in het
rekeningresultaat)
4. Jaarrekeningresultaat
5. Stille reserves
6. Onbenutte belastingcapaciteit
Totaal beschikbaar

Incidenteel

Structureel

2.086.991
7.694.224
0

0

1.206.935
13.944.192
24.932.342

1.585.966
1.585.966

Een positief saldo van de (meerjaren)begroting is geen onderdeel van de beschikbare
weerstandscapaciteit omdat de geraamde stand per 1 januari van het begrotingsjaar het
uitgangspunt is.
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De beschikbare weerstandscapaciteit op basis van de optelsom van de incidentele en
structurele buffer is als volgt:

Beschikbare weerstandscapaciteit = € 26.518.308

Ad 1. Algemene reserve (vrij aanwendbaar)
De algemene reserve (vrij aanwendbaar) is ter afdekking van financiële tegenvallers. De
gemeente Asten hanteert een norm van 5% van de omzet (totaal baten bij de
begroting). De reserve bedraagt € 2.086.991,= en voldoet daarmee aan de norm.
Algemene reserves
Algemene reserve (vrij aanwendbaar)
Algemene reserve (niet vrij
aanwendbaar)
Algemene reserve grondbedrijf
Totaal

Stand 31-12-2016
2.086.991
17.664.524

Norm
1.890.886
n.v.t.

2.673.552
22.425.067

2.660.606
4.551.492

Niet meegeteld in de beschikbare weerstandscapaciteit:
• De rente van de algemene reserve (niet vrij aanwendbaar) wordt structureel aan de
exploitatie toegevoegd. Het inzetten van deze reserve betekent dat er alternatieve
structurele dekkingsmiddelen moeten worden gezocht. Daarom wordt dit deel van de
algemene reserve niet bij de beschikbare weerstandscapaciteit geteld. Vanaf de
begroting 2017 wordt er geen rente meer toegevoegd wat als consequentie heeft dat
de reserve beschikbaar komt als weerstandscapaciteit in 2017.
• De algemene reserve grondbedrijf is om financiële tegenvallers binnen het
grondbedrijf af te dekken. De norm van € 2.660.606,= is o.b.v. de risicoinventarisatie van het grondbedrijf bij de jaarrekening 2016.
De risico's op de grondexploitaties worden niet meegeteld in de risicomatrix van de
gemeente Asten, omdat de algemene reserve grondbedrijf er als dekking tegenover
staat. Deze reserve wordt dus ook niet bij de beschikbare weerstandscapaciteit
geteld.
Ad 2. Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)
Indien er bestemmingsreserves zijn waarbij de raad nog vrij kan besluiten over de
bestemming van het geld én de rente wordt niet als dekkingsmiddel voor de exploitatie
ingezet, dan kan dit deel worden ingezet voor de beschikbare weerstandscapaciteit.
Het gevolg kan wel zijn dat geplande investeringen (bijvoorbeeld gedekt uit de reserve
eenmalige bestedingen) niet door kunnen gaan.
Bestemmingsreserves (vrij aanwendbaar)
Reserve personeelskosten
Reserve informatie- en computertechnologie
Reserve sociaal domein
Reserve uitvoering VCP
Reserve centrumvisie
Reserve eenmalige bestedingen
Totaal
Ad 3. Post onvoorzien
Onvoorzien begroting 2016
Onvoorzien
Totaal

Stand 31-12-2016
90.634
83.571
501.894
100.754
571.847
6.345.524
7.694.224

Incidenteel
369.835
369.835
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Structureel
0
0

De post onvoorzien is een buffer voor onvoorziene uitgaven in 2016. Omdat er nog
budget over is levert dit een voordeel op in 2016 welke is opgenomen in
rekeningresultaat.
Ad 4. Jaarrekeningresultaat
Resultaat jaarrekening 2016
Jaarrekeningresultaat
Totaal

Incidenteel
1.206.935
1.206.935

Als de jaarrekening sluit met een positief saldo kan dit worden ingezet voor financiële
tegenvallers. In dit bedrag is ook de post onvoorzien meegenomen
Ad 5. Stille reserves
Als activa onder de opbrengstwaarde zijn gewaardeerd is sprake van een stille reserve.
Voor de bepaling van de weerstandscapaciteit is het van belang dat de activa waarin een
stille reserve besloten ligt direct verkoopbaar zijn. Niet direct verkoopbare activa blijven
voor de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit buiten beeld. Bij verkoop
ontstaan winsten die eenmalig vrij inzetbaar zijn.
Actualisatie van de stille reserves heeft plaats gevonden. De stand per 31-12-2016 is
gebaseerd op de boekwaarde per 31-12-2016 en de WOZ grondslag (voor de gebouwen)
per 1-1-2016.
Stille reserves

Direct
verkoopbaar
Stand 31-12-2016
1.047.498
12.896.694
13.944.192

Gebouwen (incl. ondergrond)
Gronden
Totaal
s Gemeente As
Als direct verkoopbare stille reserves is rekening gehouden met de woonhuizen die
verhuurd worden.
Ad 6. Onbenutte belastingcapaciteit
De gemeente kan haar belastingen verhogen om financiële tegenvallers op te vangen. Bij
deze berekening wordt uitgegaan van het OZB tarief “redelijk peil” zoals aangegeven in
de mei-circulaire 2016, dit tarief is 0,1927 % van WOZ-waarde. Het verschil tussen de
opbrengsten 2015 en het redelijk peil is de onbenutte belastingcapaciteit, deze bedraagt
€ 1.585.966,=.
Onderdeel 3: Berekening ratio weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit
(buffer) en de benodigde weerstandscapaciteit (gekwantificeerde risico's), en wordt
uitgedrukt in een verhoudingsgetal (ratio).
Om de ratio weerstandsvermogen te beoordelen wordt gebruik gemaakt van de
onderstaande normering van het NAR (Nederlandse Adviesbureau voor
Risicomanagement):
Ratio weerstandsvermogen
Meer dan 2,0
Tussen 1,4 en 2,0
Tussen 1,0 en 1,4
Tussen 0,8 en 1,0
Tussen 0,6 en 0,8
Minder dan 0,6

Betekenis
Uitstekend
Ruim voldoende
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Ruim onvoldoende
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Totaal bedrag beschikbare weerstandscapaciteit
Totaal bedrag benodigde weerstandscapaciteit

€ 26.518.308
€ 5.152.200

Ratio : 5,15

Dit is conform bovenstaand overzicht uitstekend en betekent dat er ruim voldoende
middelen zijn om de gekwantificeerde risico’s af te dekken wanneer zij zich voordoen.
Kengetallen 2016
Inleiding
Het beoordelen van de financiële positie van gemeenten is voor veel mensen een lastige
aangelegenheid. Veel gemeenten willen zich onderling vergelijken, maar dat was tot op
heden niet mogelijk door het ontbreken van standaard definities/kengetallen.
Gezien het steeds toenemende belang van toekomstbestendigheid van gemeenten, een
grotere druk op de doelmatigheid en een steeds complexer wordende omgeving
(ontwikkeling van financiële producten, meer verbonden partijen, meer taken zoals
bijvoorbeeld in het sociaal domein) is het belang van inzicht in de financiële positie
toegenomen.
Om dit inzicht te bevorderen is het volgens het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV)
voortaan verplicht om meer kengetallen op te nemen in de jaar- en begrotingsstukken.
De volgende kengetallen zijn voortaan verplicht voorgeschreven:
1. netto schuldquote;
2. solvabiliteitsratio;
3. grondexploitatie;
4. structurele exploitatieruimte;
5. belastingcapaciteit.
1A. Netto schuldquote
Inkomsten bepalen hoeveel schuld een gemeente kan dragen. Het is goed te vergelijken
met het afsluiten van een hypotheek. Hoeveel geld u kunt lenen, is afhankelijk van uw
loon. Dat principe geldt ook voor gemeenten. De hoogte van de schuld die een gemeente
kan dragen, hangt af van de hoogte van de inkomsten. Om een grove indicatie te krijgen
van de hoogte van de schuld, wordt de netto schuldquote berekend.
De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeente ten
opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de druk van de rentelasten
en de aflossingen op de exploitatie.
De berekening van deze netto schuldquote gaat als volgt. Trek de geldelijke bezittingen
af van de schulden, de uitkomst is de netto schuld. Deel deze netto schuld vervolgens
door de inkomsten. De uitkomst daarvan wordt uitgedrukt in procenten.

Een netto schuldquote tot 100% wordt beoordeeld als goed, tussen de 100% en 130% is
het opletten en boven de 130% is bijsturing gewenst.
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Voldoende
Matig
Onvoldoende

Tot 100%
100% tot 130%
Hoger dan 130%

Situatie Asten
Voor 2015 t/m 2016 ziet de netto schuldquote van Asten er als volgt uit:

Netto schuldquote

Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2015
2016
2016
-23%
-20%
-16%

1B. Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Om inzicht te verkrijgen in hoeverre sprake is van doorlenen van gelden wordt de netto
schuldquote ook gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen weergegeven. Op die manier
wordt duidelijk in beeld gebracht wat het aandeel van de verstrekte leningen is en wat dit
betekent voor de schuldenlast.
Situatie Asten
Voor 2015 t/m 2016 ziet de netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen van
Asten er als volgt uit:
Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2015
2016
2016
Netto schuldquote
gecorrigeerd voor
verstrekte leningen

-23%

-36%

-40%

2. Solvabiliteitsratio
De "solvabiliteitsratio" geeft de mate aan waarmee de gemeentelijke bezittingen zijn
betaald met eigen middelen.
Anders gezegd: het aandeel van het eigen vermogen (bezittingen) in het totaal
vermogen (bezittingen en schulden). Hoe hoger de verhouding eigen vermogen ten
opzichte van het totale vermogen, hoe gezonder de gemeente en hoe hoger de
weerbaarheid.
De solvabiliteitsratio kan als volgt worden berekend:
Eigen vermogen
-----------------------Totaal vermogen
De volgende normen worden gehanteerd:
Voldoende
Matig
Onvoldoende

50% en hoger
Tussen 30% en 50%
Kleiner dan 30%

Situatie Asten
Op basis van de cijfers jaarrekening 2016 is de solvabiliteit van de gemeente Asten:
€ 33.874.000,= (eigen vermogen) / € 51.850.000,= (totaal vermogen) = 65%.
Dit is dus voldoende.
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Voor 2015 t/m 2016 ziet de solvabiliteit van Asten er als volgt uit:

Solvabiliteitsratio

Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2015
2016
2016
67%
58%
66%

3. Grondexploitatie
Om te kunnen beoordelen in hoeverre de gemeente in staat is om de in grond
geïnvesteerde middelen terug te kunnen verdienen, wordt gebruikt gemaakt van het
volgende kengetal:
Boekwaarde van in- en nog niet in exploitatie genomen gronden
----------------------------------------------------------------------------Totale baten voor bestemming
Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de
grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Het is dus belangrijk om te
kunnen beoordelen of er een reële verwachting is of grondexploitatie kan bijdragen aan
de verlaging van de schuld.
Een norm bepalen voor het kengetal grondexploitatie is lastig. De boekwaarde van de
gronden in relatie tot de totale baten zegt namelijk nog niets over de vraag en aanbod
van woningbouw dan wel m2-bedrijventerrein. Dit vergt meer onderzoek dan naar voren
komt uit bovenstaand kengetal. Om vorengenoemde redenen is er geen norm verbonden
aan het kengetal grondexploitatie.
Situatie Asten
Voor 2015 t/m 2016 ziet het kengetal grondexploitatie van Asten er als volgt uit:

Grondexploitatie

Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2015
2016
2016
23%
23%
20%

Naast bovenstaande is er nog een kengetal om de grondexploitatie te beoordelen.
De boekwaarde van de gronden geeft weer of een gemeente veel middelen heeft gestopt
in haar grondexploitatie. Dit geld dient namelijk ook nog terugverdiend te worden.
Daarom wordt is onderstaand kengetal toegevoegd.
Boekwaarde van in- en nog niet in exploitatie genomen gronden
----------------------------------------------------------------------------Totale nog te realiseren grondverkopen
Situatie Asten
Op basis van de cijfers van jaarrekening 2016 is het kengetal als volgt:
= € 7.586.000 (boekwaarde van in exploitatie genomen gronden) / € 16.328.000 (totaal
nog te realiseren grondverkopen) = 0,46
Het kengetal 0,46 geeft aan dat van de totale opbrengsten grondverkopen 46% nodig is
om de investeringen terug te kunnen verdienen.
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4. Structurele exploitatieruimte
Het kengetal geeft aan hoe groot de structurele ruimte is, ofwel in welke mate de
gemeente in staat is om tegenvallers op te vangen en of er nog ruimte is voor nieuw
beleid.
Het kengetal wordt berekend met behulp van de volgende formule:
Structurele baten -/- structurele lasten
---------------------------------------------Totale baten voor bestemming
Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de
structurele lasten te dekken.
Voldoende
Matig
Onvoldoende

Structureel ratio hoger dan 0,6%
Structureel ratio tussen 0% en 0,6%
Structureel ratio kleiner dan 0%

Situatie Asten
Voor 2015 t/m 2016 ziet de structurele exploitatieruimte van Asten er als volgt uit:
Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2015
2016
2016
Structurele
exploitatieruimte

0,15%

1,5%

0,18%

De structurele exploitatieruimte in 2016 is voor de gemeente Asten matig.
5. Belastingcapaciteit
Dit kengetal geeft een indicatie van de onbenutte belastingcapaciteit. De ruimte die een
gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale
woonlasten.
Het kengetal wordt berekend met behulp van de volgende formule:
Woonlastendruk gemeente Asten
-----------------------------------------Gemiddelde woonlastendruk
Situatie Asten
Voor 2015 t/m 2016 ziet de belastingcapaciteit van Asten er als volgt uit:

Belastingcapaciteit

Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2015
2016
2016
85%
87%
87%

Dit betekent dat de benutte belastingcapaciteit in 2016 in Asten 13% lager is dan het
landelijk gemiddelde.
Conclusie kengetallen gemeente Asten
Het is niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de
financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien,
omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen
geven over de financiële positie.
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In onderstaand samenvattend overzicht is te zien dat de financiële positie van de
gemeente Asten goed is.
Kengetal

Uitkomst

Oordeel

Netto schuldquote

- 16%

Goed

Netto schuldquote gecorrigeerd voor
verstrekte leningen
Solvabiliteit

- 40%

Goed

66%

Grondexploitatie

Voldoende
n.v.t.

Structurele exploitatieruimte

0,18%

Belastingcapaciteit

87%
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Matig
Voldoende

3. Bedrijfsvoering
Wat wilden we bereiken?
Gemeente Asten wide in 2016 een klant- en procesgerichte organisatie zijn met een
flexibele structuur die het mogelijk maakt de snelle en grote veranderingen in de
maatschappij gemakkelijk te vertalen naar een effectieve en (kosten)efficiënte rol en
taken voor onze organisatie. Deze ambitie is gestoeld op de bestuurlijke strategie
Koersen op eigen kracht in netwerken en is geconcretiseerd in een aantal doelstellingen
die door middel van het programma Asten 2.0 gerealiseerd worden. Dit moest leiden tot
de volgende resultaten:
• Een (nog) hogere klanttevredenheid die we voortdurend meten.
• Een organisatie die goed communiceert, d.w.z. een goede dialoog en een adequate
informatievoorziening.
• Een organisatie die digitaal en zaakgericht werkt. We ontwikkelen de zaakgerichtheid
verder door. O.m. via verdere digitalisering van de dienstverlening en bedrijfsvoering.
• Flexibele, klantgerichte medewerkers en processen.
• Mede gezien het formatierapport 2014 is het eerder ingezette formatiebeleid
voortgezet. Dat wil zeggen: maximale efficiency en kostenbesparing door middel van
klant- en processturing, digitalisering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering en
vooral samenwerking in een netwerk van gemeenten, publiekrechtelijke organisaties,
instellingen en burgers. Daarnaast is de huidige zeer beperkte externe inhuur
gehandhaafd.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
Om bovengenoemde ambitie te realiseren zijn verschillende projecten binnen het
Programma Asten 2.0 (dat in februari 2016 is opgeleverd) uitgevoerd. Na oplevering van
het Programma Asten 2.0 is de follow up hiervan ondergebracht in de
implementatieplanning van het Bedrijfsplan Asten 2.0 periode 2016-2019. Hieronder is
aangegeven welke projecten en activiteiten in 2016 zijn uitgevoerd.
We werken allemaal digitaal
Het zaakgericht- en digitaal werken is goed van de grond gekomen met behulp van het
project Doorontwikkeling zaakgericht werken. De gewenste projectresultaten zijn
behaald, inclusief de registratie en het beheer van contracten. Het project wordt in het
tweede kwartaal van 2017 opgeleverd.
Het Klant Contact Systeem is sinds 2016 operationeel en wordt continue doorontwikkeld.
Klantvragen kunnen hierdoor sneller en beter worden beantwoord door het KCC. Het
meldingensysteem openbare ruimte (MOR) is sinds 2016 operationeel en wordt
doorontwikkeld (procesgang verfijnen). In 2016 is de BuitenBeter app in gebruik
genomen zodat burgers nog laagdrempeliger een melding kunnen indienen. Gemeente
Asten behandelt op jaarbasis gemiddeld zo’n 2000 meldingen voor zowel de gemeente
Asten als Someren en dit aantal is groeiende. De afhandeling van de meldingen gebeurt
digitaal- en zaakgericht. Er is een inkoopvoordeel behaald aangezien we dezelfde
applicatie konden gebruiken voor zowel het Klant Contact Systeem als de MOR.
De informatievoorziening is op orde
De strategische doelen staan als een huis en worden sneller en beter geoperationaliseerd
in termen van informatiebeleid en –beheer, waarbij informatiebeveiliging stevig is
ingebed in de organisatie. De kwaliteit van de gemeentelijke processen is voor een groot
deel afhankelijk van de beschikbaarheid van juiste informatie. Dat maakt
informatievoorziening een belangrijke succesfactor. Naast de hierboven genoemde
onderwerpen is de (op klantfunctie al hoog scorende) website verder verbeterd als
onderdeel van de doorontwikkeling van de digitale dienstverlening, het intranet is
vernieuwd en de informatievoorziening naar de raad is verbeterd.
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Slimme processen
We hebben een methode ingevoerd (de zgn. NPS-methode) waarbij klanten direct na
levering van een dienst wordt gevraagd hoe ze de dienstverlening van de gemeente
hebben ervaren. De resultaten hiervan worden door middel van intervisie besproken met
het betreffende team zodat processen direct verbeterd worden. Deze dialoog met klanten
en medewerkers verloopt succesvol en levert waardevolle input voor procesverbetering
met als doel een hogere klanttevredenheid. De effecten van de invoering van de NPS
methode zijn in 2016 geëvalueerd en het aantal processen dat met behulp van de NPS
methode wordt bemeten zal de komende jaren worden uitgebreid.
Als onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden processen nog meer klantgericht en
efficiënt inrichten met het oog op grotere klanttevredenheid en efficiency. Dat was het
doel voor 2016. Hoewel er processen zijn verbeterd, is dit onderdeel nog onvoldoende uit
de verf gekomen. De praktijk van procesverbetering blijkt weerbarstig. De komende
jaren wordt hier extra op ingezet.
Bedrijfsplan Asten 2.0 2015-2019
Kern van het bedrijfsplan is de verdere verbetering van het individueel presteren, gericht
op de klant. Flexibiliteit, klantgerichtheid, omgevingsbewustzijn en het voeren van de
dialoog zijn sleutelbegrippen die in 2016 zijn geconcretiseerd zodat erop gestuurd kan
worden. Dit vormt onderdeel van een opleidingstraject dat in 2016 is voorbereid en in
2017 wordt uitgevoerd.
Om de implementatie van het bedrijfsplan mogelijk te maken is de organisatiestructuur
enigszins aangepast waarbij de verschillende rollen van burgers als vertrekpunt zijn
genomen voor het clusteren van gemeentelijke processen. Van 5 afdelingen zijn we naar
3 clusters gegaan: Publiek, Regie & Ontwikkeling en Middelen. Binnen de clusters zijn 10
teams ondergebracht die worden aangestuurd door teamleiders.
Daarnaast zijn organisatiebrede verbeterlijnen benoemd: Dienstverlening, Lerende
organisatie, Invoering bedrijfsplan, Organisatiebrede projecten en Verbonden partijen.
Vanuit deze verbeterlijnen wordt door de directie centraal gestuurd op de gewenste
verbeteringen.
Het bedrijfsplan wordt uitgevoerd op basis van een zogenaamde implementatieplanning.
Hierin zijn alle doelen vertaald in concrete activiteiten en in een tijdsplanning
aangegeven. In 2017 wordt getoetst of de organisatie op schema ligt en worden de
effecten van de het bedrijfsplan geëvalueerd.

Wat heeft het gekost?
Voor de uitvoering van het bedrijfsplan is een budget beschikbaar gesteld van
€ 60.000,= voor extra opleidingen, nazorg personeel en project doorontwikkeling
zaakgericht werken.
begroting
2016

begroting rekening I/S
2016 na
2016
wijziging
60.000
60.000
45.251 I
60.000
60.000
45.251

Uitvoering bedrijfsplan *
Totaal

Het overzicht vaste formatie en tijdelijk personeel wordt op basis van de begroting 2016
weergegeven. voor wat betreft de toelichting verschillen tussen begroot en werkelijk
wordt verwezen naar de verschillenanalyse van de apparaatskosten.
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•

Overzicht vaste formatie gemeente Asten

Overzicht vaste formatie
Begroting
2014
2015
2016
Formatie (exclusief college van Burgemeester
131,42
128,92
119,492
en Wethouders, raad en griffier)
Loonkosten
7.810.540 7.840.342 7.406.293
Gemiddelde kosten per formatie
59.400
60.800
62.000
Formatie ontwikkeling ten opzichte van
voorgaand jaar
1.31
-2,50
-9,43

•

Budget tijdelijk personeel

Het budget tijdelijk personeel is gestegen in verband met ouderschapsverlof. Hier
tegenover staan ook weer opbrengsten (budgettair neutraal). Daarnaast is er formatie
overgeheveld van vaste formatie naar het budget tijdelijk personeel in verband met de
flexibilisering van de organisatie. Het budget wordt gebruikt voor inhuur in verband met
tijdelijke capaciteitsproblemen (door bijvoorbeeld ziekte). Daarnaast wordt ook tijdelijk
personeel ingezet in afwachting van de bezetting van vacatures. Het salaris wat dan niet
wordt betaald uit vaste formatie (de zogenaamde onderuitputting) wordt toegevoegd aan
het budget tijdelijk personeel.
Er ligt een directe relatie tussen de vaste formatie en de tijdelijke formatie (de
zogenaamde flexibele schil).
Budget tijdelijk personeel
Jaar
Begroot

2014

2015

2016

139.700

166.565

219.942
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4. Grondbeleid
Het grondbeleid heeft veel invloed op de realisatie van programma’s zoals op het gebied
van ruimtelijke ordening, milieu, verkeer, cultuur, sport, recreatie en economische zaken.
Het grondbeleid heeft daarnaast een grote financiële impact en brengt hierdoor risico’s
met zich mee.

Wat wilden we bereiken?
De gemeente wil haar ruimtelijke doelstellingen realiseren zoals vastgelegd in de
ruimtelijke (structuur)visies. Enerzijds voor ontwikkelingen waarbij de gemeente
ondernemend deelneemt en anderzijds voor ontwikkelingen waarbij de gemeente enkel
onder voorwaarden de planologische maatregel faciliteert.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
Uitvoering geven aan het gemeentelijk grondbeleid.
De grondbeleidskaders zijn vastgelegd in de Nota grondbeleid 2010-2013. De nota is niet
geactualiseerd omdat de inhoud van deze nota nog actueel is. Het doel van de nota
grondbeleid is om de gemeente op economisch verantwoorde wijze de gewenste
ruimtelijke doelstellingen te laten realiseren zoals opgenomen in de ruimtelijke
(structuur)visies van de gemeente.
Regie op de ruimtelijke ontwikkelingen is daarbij van belang. Deze gemeentelijke regierol
wordt in belangrijke mate bepaald door de gemeentelijke grondposities.
De gemeenteraad stelt het college met de Nota grondbeleid in staat om binnen kaders:
- ondernemend deel te nemen aan en de regie te voeren bij de gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen binnen de gemeente (actief grondbeleid);
- bij gewenste ruimtelijke ontwikkelingen waarbij de gemeente niet ondernemend
deelneemt, zo veel mogelijk regie te voeren door het sluiten van privaatrechtelijke
overeenkomsten of door het opstellen van een exploitatieplan (faciliterend
grondbeleid).
Actief grondbeleid
Het college voert overeenkomstig genoemde kaders, waar mogelijk en wenselijk, een
actief grondbeleid. Het college verwerft (strategische) grond voor eigen rekening en
risico, maakt deze grond bouw- en woon/vestigingsrijp en verkoopt de bouwrijpe grond.
Voor de (strategische) grondaankopen is een werkkrediet van twee miljoen euro
beschikbaar. De gemeente zal, indien nodig, gebruikmaken van de wettelijke
verwervingsinstrumenten die de gemeente ter beschikking staan op basis van de
Onteigeningswet en de Wet voorkeursrecht gemeenten.
Facilitair grondbeleid
Het college voert bij ruimtelijke ontwikkelingen waarbij de gemeente niet ondernemend
deelneemt, zo veel mogelijk regie. Uitgangspunt daarbij is om dit te doen middels het
aangaan van een anterieure overeenkomst waarin de gemeente de economische
uitvoerbaarheid anderszins verzekerd en voorwaarden stelt aan het faciliteren van de
planologische maatregel. Als partijen er niet uitkomen, overweegt de gemeente via de
publiekrechtelijke weg op te treden door het vaststellen van een exploitatieplan.
Grondprijsbeleid
De marktwaarde van bouwrijpe grond is niet eenvoudig te bepalen omdat deze waarde
afhankelijk is van de kenmerken van betreffend project. De gemeente voert een
marktconform grondprijsbeleid. Per project wordt de marktwaarde van de uitgeefbare
gronden vastgesteld op basis van een deskundigenrapportage waarbij uitdrukkelijk
rekening gehouden dient te worden met kenmerken van betreffend project.
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Woningbouwprogramma 2016-2025
Het gemeentelijk woningbouwprogramma geeft inzicht in de doelstellingen met
betrekking tot de woningbouw (alleen nieuwbouw) in Asten aan, zowel kwantitatief
(hoeveel woningen) als kwalitatief (welke doelgroep). Met dit document worden de
programmatische wijzigingen binnen de in ontwikkeling zijnde woningbouwprojecten
getoetst aan de volkshuisvestelijke kaders, die worden bepaald aan de hand van de
actuele bevolkings- en woningbehoefte prognosegegevens van de provincie. De
woningbouwmonitor is van het gemeentelijk woningbouwprogramma afgeleid, waaruit
aanvullend de voortgang van de woningbouwprojecten blijkt. Voor een gedetailleerde
toelichting zie doelstelling volkshuisvesting onder programma 4.
De monitor (= overzicht van het uitvoeringsprogramma woningbouwopgave) wordt
minimaal drie maal per jaar geactualiseerd en ter besluitvorming aan het college
voorgelegd en daarna ter kennis gebracht van de commissie Ruimte.
In de eind 2016 gemaakte regionale afspraken is voor Asten een netto
woningbouwopgave voor de periode 2016 t/m 2025 opgenomen van 915 woningen.
Het plan Loverbosch tweede fase kan door een flexibele programmering en fasering
bijdragen aan de flexibiliteit van het totale woningbouwprogramma tot 2030. Realisatie
van deze uitbreidingslocatie kan afgestemd worden op kansen die transformatie en
herstructureringslocaties bieden.
Ontwikkeling grondbedrijf in 2016
Vennootschapsbelasting (VPB)
Vanaf 1 januari 2016 zijn overheden vennootschapsbelastingplichting als zij een fiscale
onderneming drijven. Doel van deze wetgeving is om ongewenste verstoringen van de
concurrentieverhouding te voorkomen tussen private ondernemingen en
overheidsondernemingen.
De activiteiten van de gemeente Asten zijn geïnventariseerd en beoordeeld op de VPBplicht. Uit deze inventarisatie blijkt dat in 1e instantie alleen de grondexploitaties onder
de VPB vallen. De te betalen VPB is bij de diverse grondexploitaties berekend en
meegenomen in de diverse exploitaties.
Besluit Begroting en Verantwoording
Vanaf 2016 zijn de verslagleggingsregels van het grondbedrijf (Besluit Begroting en
verantwoording) gewijzigd. Dit komt enerzijds door de invoering van de vennootschapsbelasting en anderzijds door de aanbevelingen van de commissie vernieuwing BBV.
De veranderingen hebben tot doel de informatie over grondexploitaties te verbeteren en
te verduidelijken. De voornaamste wijzigingen zijn:
• De rubricering van gronden onder nog niet in exploitatie genomen gronden vervalt.
Deze gronden worden overgeheveld naar: of materiële vaste activa, of bouwgrond in
exploitatie, of voorraad grond.
• Het startpunt van bouwgrond in exploitatie is het raadsbesluit met vaststelling van
grondexploitatiecomplex.
• Rente over vreemd vermogen (leningen) mag worden toegerekend aan
grondexploitaties, rente over het eigen vermogen niet.
Dit betekent dat vanaf 2016 alleen de bouwgronden die in exploitatie zijn genomen in
deze paragraaf worden opgenomen en dat de gronden in voorraad naar de vaste activa
zijn overgebracht. In de berekening van de reserve grondbedrijf is rekening gehouden
met de eventuele risico's van deze vaste activa.
De volgende gronden zijn overgebracht naar vaste activa "gronden" en maken dus geen
onderdeel uit van bouwgrondexploitatie.
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Voorraad gronden
Loverbosch fase 2
Loverbosch voorraad grond
Ostade C
Garagebedrijf van Mierlo
Heusden Oost fase 2,3
Heusen Oost glastuinbouw
Heusden Oost agrarisch
Ondergrond Unitas
Totaal

boekwaarde
2016
1.632.899
293.350
169.002
146.434
545.200
404.450
271.380
345.960
3.808.675

m2
32.950
34.985
9.882
818
24.529
32.356
45.230
1.852
182.602

waarde
per m2
50
8
17
179
22
13
6
187

Risico’s grondbeleid en bepaling hoogte algemene reserve
Bij het grondbeleid zijn grote bedragen en risico’s in het geding. Omdat de planning en
uitvoering vaak jaren duren, kunnen de verwachte en werkelijke winst flink verschillen.
Om toekomstige risico’s in de grondexploitaties af te dekken is de algemene reserve
grondbedrijf gevormd.
Bij de berekening van de hoogte van de reserve worden de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
• Op basis van scenario’s worden de risico’s berekend;
• Wanneer scenario berekeningen niet aanwezig zijn, wordt de IFLO norm (afdeling
Inspectie Financiën Lokale Overheden) gebruikt. Deze norm bepaalt dat de gewenste
reserve 10% van het geïnvesteerd vermogen en 10% van de nog te maken kosten
bedraagt.
Volgens deze uitgangspunten moet de reserve per 31-12-2016 minstens € 2.660.606,=
bedragen. De reserve is € 12.946,= hoger dan noodzakelijk en zou normaliter afgeroomd
worden. Echter gezien de ontwikkelingen in het grondbedrijf en de veranderende
wetgeving wordt voorzichtigheidshalve de reserve in stand gehouden.
Algemene reserve grondbedrijf
Algemene reserve grondbedrijf per 1 januari 2016
Mutatie reserve
Rentetoevoeging
Stand reserve na resultaat
Mutatie reserve (budgettair effec t)
Algemene reserve grondbedrijf per 31 december 2016

2.577.469
-572
96.655
2.673.552
0
2.673.552

Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 zijn de exploitaties geactualiseerd en de
bijbehorende risico's geïnventariseerd. Op basis hiervan is bekend hoe hoog de reserve
moet zijn.

Wat waren de belangrijkste randvoorwaarden?
•
•
•
•

Woningbouwmonitor
Nota grondbeleid.
Voldoende vraag naar woningen (grond).
Wet ruimtelijke ordening.

Wat heeft het gekost?
Resultaat grondbedrijf
Positieve resultaten van het grondbedrijf worden toegevoegd aan de algemene reserve
grondbedrijf. Deze reserve heeft een plafond. Als de resultaten boven dit plafond
uitkomen, wordt het meerdere toegevoegd aan de reserve eenmalige bestedingen.
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Negatieve resultaten van het grondbedrijf worden ten laste van de algemene reserve
grondbedrijf gebracht. De reserve wordt dan, indien nodig, aangevuld om de algemene
reserve grondbedrijf op niveau te houden.
De resultaten komen tot uitdrukking zodra het project financieel (voorlopig) wordt
afgewikkeld. Tussentijdse winstneming (gedeelte winst uitboeken) gebeurt met
inachtneming van het voorzichtigheidsbeginsel. Dit betekent dat voor verliezen
voorzieningen worden gevormd of direct in mindering worden gebracht op de
boekwaarde, en winsten pas worden gerealiseerd wanneer hier voldoende zekerheid over
bestaat. Voor winstneming geldt de percentage of completion methode: voor zover
gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd kan tussentijds naar rato van de
voortgang van de grondexploitatie winst worden genomen.
Resultaten grondbedrijf 2016 en prognose
In onderstaand overzicht zijn de begrote resultaten van het grondbedrijf 2016 vergeleken
met de werkelijk resultaten 2016.
Ook de prognose van de resultaten van het grondbedrijf zijn geactualiseerd (2017-2019).
Bij de vaststelling van de jaarrekening worden tevens de geactualiseerde prognoses
(exploitaties) in de begroting 2017 verwerkt.
De resultaten per project zien er als volgt uit, (+) is een positief resultaat.
Project
( + = positief resultaat
- = negatief resultaat )

Begroot
2016

Werkelijk
2016

Loverbosch oostzijde fase 1a
1.665.000
(resultaat begroot)
Florapark
Strategische grondaankopen
-15.000
Ontwikkelingskrediet
-45.000
Totaal project resultaat
1.605.000
Resultaat t.l.v of t.g.v.
-60.000
algemene reserve grondbedrijf
Resultaat meegenomen tgv
reserve eenmalige
bestedingen 70%

1.165.500

274.000

Begroot
2017

Begroot
2019

1.391.000

-15.000
-45.000
274.000 1.331.000
0
-60.000
274.000

Begroot
2018

-15.000
-45.000
-60.000
-60.000

891.500

De verwachte resultaten van het grondbedrijf worden meegenomen in de prognoses van
de reserve eenmalige bestedingen. Het resultaat van Florapark is opgebouwd uit een
exploitatieresultaat van € 400.000,= en boekwinst € 500.000,=. De boekwinst ontstaat
doordat in de exploitatie, de gronden die al in bezit waren van de gemeente, geen
boekwaarde hebben.
Voorzichtigheidshalve wordt 70% van het verwachte positieve resultaat meegenomen.
Wanneer bovenstaande resultaten niet worden gerealiseerd of op een later tijdstip dan is
herprioritering van de investeringen nodig.
Het nadelig resultaat wordt voor 100% meegenomen in de prognose algemene reserve
grondbedrijf.
Toelichting resultaten projecten
Het resultaat van Loverbosch Oostzijde fase 1 is positief € 1.665.000,=. Door langere
doorlooptijd van dit project is winstneming slechts gedeeltelijk mogelijk (tussentijdse
winstneming). Een bedrag van € 274.000,= is ten gunste van de reserve eenmalige
bestedingen gebracht.
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900.000
-15.000
-45.000
840.000
-60.000
630.000

De grondexploitatie van Heusden Oost fase 1 is geactualiseerd.
Het resultaat van dit project is bijgesteld van € 0,= voordelig naar € 212.686,= positief
in 2021. De exploitatie is voornamelijk voordelig geworden doordat geen
financieringskosten meer kunnen worden toegerekend, als gevolg van wijzing besluit
begroting en verantwoording.
Gronden in exploitatie
De totale mutaties voor 2016 en de boekwaarde per project per 31-12-2016 zijn in de
volgende tabel weergegeven.
Project

Investe-

Inkomsten

(+) Winst

(+) Winst

Boekwaarde

ringen
2016

In 2016

(-) Verlies
reserve
grondbedrijf

(-) Verlies
reserve
centrumvisie
en
voorziening
en

per 31-12
2016

Bouwgrond in exploitatie
Woningen
Loverbosch oostzijde fase 1a
(resultaat naar reserve eenmalige
bestedingen)

178.681

-811.162

Heusden Oost (fase 1)
Bedrijven

234.746

-677.630

Florapark bedrijventerrein
Totaal bouwgronden in
exploitatie

181.056
594.483

274.000

-639.566
1.625.663
4.966.762

-1.488.792

274.000

0

Bouwgrond in exploitatie (BIE)
De boekwaarde van de bouwgronden in exploitatie per 31-12-2016 bedraagt
€ 5.952.859,=. Deze boekwaarde heeft grotendeels betrekking op de projecten Florapark
en Heusden Oost fase 1.
De grondexploitatie Florapark bedrijventerrein heeft grotendeels stilgelegen in 2016
als gevolg van een procedure bij de Raad van State. Gezien de recente uitspraak kan tot
uitvoering worden overgegaan.
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5.952.859

5. Onderhoud kapitaalgoederen
De gemeente Asten is qua oppervlakte uitgestrekt (ruim 7.000 ha). Er vinden veel
activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Voor de activiteiten zijn veel
gemeentelijke kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, verlichting, (openbaar) groen,
gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend
voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. Met het onderhoud van
deze kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Via deze
paragraaf wordt het beleidskader over het onderhoud van kapitaalgoederen gegeven.

Wat wilden we bereiken?
Inzicht in en realisatie van het gewenste onderhoudsniveau van de kapitaalgoederen. Dit
kan onder andere bepaald worden aan de hand van de gewenste kwaliteit of landelijk
gehanteerde normen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
Algemeen beleid
Het uitgangspunt bij het onderhoud van gemeentelijke kapitaalgoederen is dat deze op
een adequate wijze worden onderhouden. Om dit te realiseren worden
onderhoudsplannen opgesteld.
Wegenbeheerplan
Om de kwaliteit van het wegennet te bepalen wordt iedere twee jaar een visuele
inspectie uitgevoerd volgens de CROW methodiek (Centrum voor Regelgeving en
Onderzoek in de grond-, Water- en wegenbouw en de verkeerstechniek). Deze gegevens
worden ingevoerd in het beheerpakket Obsurv. Met behulp van het beheerpakket wordt
een meerjarenplanning opgesteld. Deze planning geeft aan wat voor noodzakelijke
onderhoudsmaatregelen er de komende jaren uitgevoerd moeten worden. Planjaar 1 en 2
zijn redelijk nauwkeurig. Planjaar 3 t/m 5 zijn voorspellingen op basis van
gedragsmodellen. Voor de onderhoudsmaatregelen voor planjaar 1 en 2 wordt een
maatregeltoets uitgevoerd. In de maatregeltoets wordt bepaald of de juiste maatregelen
en de juiste planjaren zijn bepaald. Tevens wordt getoetst of de maatregel overeenkomt
met het gewenste kwaliteitsniveau. Vervolgens worden onderzoeken (boringen)
uitgevoerd om te bepalen of de schade constructief of niet-constructief is.
Tevens vindt afstemming plaats met externen en andere disciplines. Deze onderzoeken
en afstemming bepalen de definitieve onderhoudsmaatregelen. Dit wordt verwerkt in een
uitvoeringsplan/onderhoudsplan. Eind 2014 is het beheer- en beleidsplan wegen 20142022 vastgesteld. In dit plan is het kwaliteitsniveau, de langetermijnvisie en
budgetbeheersing vastgelegd.
Openbare verlichting
In 2011 is het beleid ten aanzien van openbare verlichting voor de periode 2011-2020
opgesteld. Dit beleidsplan is gericht op duurzaam en veilig verlicht. Bij herinrichtingen of
reconstructie van wegen wordt de openbare verlichting als component meegenomen.
Er is structureel een bedrag geactiveerd om de verouderde lichtmasten en armaturen in
de gemeente Asten te vervangen. Na vaststelling van het beleidsplan is gestart met het
planmatig vervangen van verouderde lichtmasten en armaturen. Voor onderhoud en
vervanging wordt gebruik gemaakt van het beheerpakket Obsurv.
Riolering en Water
Gemeentelijk Rioleringsplan
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een wettelijk verplicht plan en beschrijft het
rioleringsbeleid van de gemeente inclusief de financiële middelen. De gemeente geeft
hierin aan hoe zij invulling geeft aan haar zorgplichten vanuit Wet milieubeheer (Wm) en
de Waterwet (Wtw):
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•
•

inzameling en transport van stedelijk afvalwater (afvalwaterzorgplicht);
inzameling en verwerking van (overtollig) afvloeiend hemelwater
(hemelwaterzorgplicht);
• inzameling en verwerking van overtollig grondwater (grondwaterzorgplicht).
Op 9 april 2013 is het GRP vastgesteld voor de periode 2013 - 2017.
Waterplan
In samenwerking met Waterschap Aa en Maas, provincie Noord-Brabant, Brabant Water
en andere belanghebbende partijen is het Waterplan opgesteld. Het waterplan heeft de
status van (kaderstellend) beleidsplan. Een actualisatie van het waterplan is opgenomen
in het GRP 2013-2017.
Kaderrichtlijn Water (KRW)
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Waterbeheer 21e eeuw (WB21) verplicht de
overheid de watersystemen op orde te brengen in 2027. Per stroomgebied zijn
waterprogramma's opgesteld met daarin de maatregelen om het systeem op orde te
brengen. De 2e planperiode (2016-2021) is van start gegaan. Hiervoor zijn door het
waterschap (Waterbeheerplan 2016-2021), provincie (Provinciaal Milieu- en Waterplan
2016-2021) en het Rijk (Nationaal Waterplan 2016-2021) nieuwe plannen opgesteld. Op
basis hiervan is het overkoepelende Stoomgebiedsbeheersplan (SGBP) Maas 2016-2021
opgesteld dat door het Rijk bij Brussel is ingediend. Voor de gemeente Asten zijn er in
deze 2e planperiode geen nieuwe maatregelen opgenomen in het SGBP.
Samenwerking doelmatig waterbeheer Brabantse Peel
Door het Rijk, de koepels (IPO, UvW en VNG) en de Vewin is in 2011 het
Bestuursakkoord Water getekend. Het bestuursakkoord is gericht op verhoging van de
doelmatigheid en transparantie in de (afval)waterketen om de lastenstijging voor de
burger te beperken en belangen als volksgezondheid, leverings- c.q. afnamezekerheid en
milieukwaliteit te borgen. Regionale samenwerking is de sleutel om de problemen en
zorgpunten voor de (nabije) toekomst het hoofd te bieden. Hierbij staan de 3 K’s centraal
(kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid). Het verminderen van de kwetsbaarheid, het
behoud of vergroten van de kwaliteit en het verminderen van de kosten (of het afbuigen
van de verwachte meerkosten).
Om invulling te geven aan dit bestuursakkoord water hebben de gemeenten Asten,
Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren en het waterschap Aa en Maas
op 18 april 2013 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De overeenkomst heeft
tot doel om doelmatige samenwerking in waterbeheer tussen partners te bevorderen met
als oogmerk het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en
bedrijven tegen de maatschappelijk laagste kosten, bijvoorbeeld het voorkomen van
rioolverstoppingen tegen zo laag mogelijke kosten om de hoogte van de rioolheffing te
beperken.
Groen
Bos- en natuurbeheer
De gemeente heeft ongeveer 500 hectare bos en 50 hectare andere natuurterreinen in
bezit. Het beheer van de bossen is gericht op het integreren en optimaliseren van de drie
belangrijkste functies: natuur, recreatie en houtproductie.
Hierbij wordt een beheercyclus gehanteerd van 6 jaar. De kosten en opbrengsten kunnen
binnen de beheercyclus flink schommelen.
Bomenbeleid
Het bomenbeleid wordt in de gemeente Asten in modules uitgewerkt. De modules: basis,
beschermwaardige bomen, bomenstructuurplan en bomenbeheerplan zijn inmiddels
uitgewerkt. In 2016 is geen nieuwe module uitgewerkt.
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Landschapsontwikkelingsplan (LOP) & groenstructuurplan
De eerste uitvoeringsperiode voor het LOP is eind 2012 afgelopen. Voor de periode 2013
tot en met 2016 is door B&W een nieuw contract afgesloten met de Peelgemeenten. In
de eerste uitvoeringsperiode lag het accent op het inrichten van nieuwe
landschapselementen. In de nieuwe periode was het uitvoeringsplan in eerste instantie
volledig gericht op beheer en versterking van bestaande groene landschapselementen.
Het laatste jaar is ook weer aanleg van nieuwe elementen mogelijk gemaakt. Het
contract 2013-2016 is een jaar verlengd (2017) om zo voldoende tijd te hebben de
regeling te verbeteren en beter aan te laten sluiten op de praktijk.
Bomenbeheer
In 2013 is het beheerplan bomen vastgesteld. In een cyclus van 3 jaar zijn bomen
gekeurd op veiligheid waarna de benodigde veiligheidsmaatregelen zijn uitgevoerd. In
2016 is het laatste werkgebied voor de eerste keer aan bod geweest. Alle bomen binnen
de kommen en langs de belangrijkste wegen voldoen nu aan de wettelijke zorgplicht. In
de afgelopen 3 jaren is met name de uitvoering van de jaarlijkse werkzaamheden
gestroomlijnd.
Gebouwen
De onderhoudsplanningen van de gemeentelijke gebouwen worden jaarlijks
geactualiseerd. Op basis van deze onderhoudsplanningen wordt de benodigde jaarlijkse
storting in de onderhoudsvoorziening bepaald.
In 2015 zijn alle gemeentelijke gebouwen (opnieuw) geschouwd. Vervolgens zijn enkele
onderhoudsvarianten doorgerekend: een minimale variant (wettelijke verplichtingen) en
een maximale variant (inclusief energiemaatregelen e.d.). In 2016 is aan de hand van
o.a. de financiële implicaties van die varianten bepaald welk onderhoudsniveau voor de
gemeentelijke gebouwen vanaf 2017 wordt aangehouden. Vooruitlopend daarop zijn in
2016 de jaarlijkse stortingen herberekend, afgestemd op het vastgestelde
onderhoudsniveau van de gemeentelijke gebouwen.

Wat heeft het gekost?
begroot
saldo
1-1-2016
onderhoud
onderhoud
onderhoud
onderhoud
onderhoud
Totaal

wegen
riolering
gebouwen
velden
scholen

1.356.510
3.573.798
1.346.212
382.495
0
6.659.015
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werkelijk
saldo
1-1-2016
1.001.504
3.952.968
1.240.840
493.130
31.841
6.720.283

saldo
31-12-2016
1.194.051
3.967.601
1.176.261
403.828
46.839
6.788.581

6. Financiering
De paragraaf financiering heeft betrekking op de treasuryfunctie van de gemeente. De
treasuryfunctie zorgt ervoor dat er voldoende middelen zijn voor de uitvoering van het
beleid uit de programma’s. Daarnaast wordt geld dat niet direct nodig is, uitgezet.

Wat wilden we bereiken?
•
•
•
•

Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele
condities.
Het beschermen van het gemeentelijke vermogen tegen ongewenste financiële
risico’s zoals renterisico’s, koersrisico’s, kredietrisico’s, valutarisico’s en
liquiditeitsrisico’s.
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het
beheren van de geldstromen en financiële posities.
Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet Fido,
aanvullende regelgeving en respectievelijk de limieten en richtlijnen van het
treasurystatuut.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
Algemeen
De Wet financiering decentrale overheden (fido) bevat instrumenten die de risico’s
beperken die gemeenten lopen bij lenen en beleggen.
In de Wet Fido zijn ook de regels opgenomen in verband met de Wet Verplicht
schatkistbankieren. Dit betekent dat decentrale overheden (o.a. gemeenten) verplicht
zijn om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden.
Het aangepaste Treasurystatuut 2014 is op 11 maart 2014 vastgesteld door de
gemeenteraad.
Schatkistbankieren
Voor decentrale overheden betekent schatkistbankieren dat zijn al hun overtollige
middelen aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat
geld en vermogen niet langer bij banken en instellingen buiten de schatkist mogen
worden gehouden. Overtollige middelen mogen alleen in rekening-courant en via
deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan
andere decentrale overheden.
Drempelbedrag
Het drempelbedrag is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de
decentrale overheid) dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden.
Het drempelbedrag van de gemeente Asten is vastgesteld op € 250.000,=.
Onderstaande bedragen zijn in 2016, gemiddeld per kwartaal, buiten de schatkist
gehouden.
1e
2e
3e
4e

kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal

2016
2016
2016
2016

€
€
€
€

127.910
182.213
203.464
162.196

Dit betekent dat ruim binnen het drempelbedrag gebleven is.
Risicobeheer
De belangrijkste algemene financiële risico’s bij de uitvoering van het treasurybeleid zijn
koersrisico’s, renterisico’s en kredietrisico’s. Hieronder wordt weergegeven in welke mate
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deze risico’s zich bij onze gemeente voordoen en op welke wijze de gemeente deze
risico’s beheerst.
1. Koersrisicobeheer
De koersrisico’s van de gemeente zijn zeer beperkt omdat uitsluitend middelen worden
uitgezet bij de schatkist of andere overheden. Dit gebeurt in vastrentende waarden.
Vastrentende waarden garanderen dat op de einddatum de nominale waarde wordt
uitgekeerd. Op de einddatum is dus geen sprake van koersrisico’s.
2. Renterisicobeheer
Door schommelingen in de rentevoet loopt een gemeente renterisico. Het renterisico kan
worden gemeten door middel van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.
Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet begrenst de omvang van de korte financiering (korter dan een jaar). De
kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van het begrotingstotaal van de gemeente bij
aanvang van het jaar.
Voor 2016 bedraagt de kasgeldlimiet voor de gemeente Asten € 3,2 miljoen. Er zijn geen
leningen aangegaan met een looptijd van maximaal een jaar. Dat betekent dat het
renterisico onder de kasgeldlimiet uitkomt.
Renterisiconorm
De renterisiconorm heeft tot doel om het renterisico bij het opnemen van leningen te
beheersen.
Het effect van de renterisiconorm op de financieringswijze is dat de herfinanciering van
vaste leningen niet ineens plaatsvindt, maar over een periode van minimaal vijf jaar
wordt gespreid. Dit betekent dat de jaarlijks verplichte aflossingen en de
renteherzieningen voor gemeenten niet meer mogen bedragen dan 20% van het
begrotingstotaal.
Voor 2016 bedraagt de renterisiconorm voor de gemeente Asten € 7,6 miljoen. In 2016
zijn geen leningen aan renteherziening onderhevig geweest. Dat betekent dat het
renterisico onder de renterisiconorm uitkomt.
3. Kredietrisicobeheer
De gemeente gaat leningen aan, zet middelen uit en verleent garanties uitsluitend ten
behoeve van de publieke taak. Uitzettingen geschieden uitsluitend aan tegenpartijen die
aan de in het treasurystatuut genoemde eisen voor kredietwaardigheid voldoen.
Daardoor worden kredietrisico’s beperkt.
Opgenomen geldleningen
Er zijn geen opgenomen geldleningen meer.
Verstrekte geldleningen
Er zijn geen leningen meer verstrekt aan woningbouwvereniging Bergopwaarts.
Wel staat de gemeente garant voor een aantal leningen.
Daarnaast zijn er een aantal andere leningen verstrekt zoals startersleningen, geldlening
aan Unitas en gemeenschapshuis Asten en hypothecaire leningen aan personeel.

Wat heeft het gekost?
Uitgezette gelden
Het saldo op de rekening courant van de schatkist is op 31-12-2016 € 8,8 miljoen.
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7. Verbonden partijen
Verbonden partijen zijn die partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft
én waarin zij een financieel belang heeft.
De gemeente Asten participeert in de onderstaande gemeenschappelijke regelingen,
stichtingen, verenigingen en vennootschappen:
• Metropoolregio Eindhoven (MRE).
• Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).
• Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).
• Brabant Water.
• Blink.
• Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.
• Werkbedrijf Atlant de Peel (Senzer).
• GGD Brabant-Zuidoost.
• Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB).
• Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel.
• Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peel 6.1.
• Stichting Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.

Wat wilden we bereiken?
In het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien
de gemeente dit beleid niet alleen of niet doeltreffend kan uitvoeren. De
gemeenschappelijke regelingen voeren beleid en beheer op verschillende terreinen uit
voor de gemeente Asten.
Om planning en control als instrumenten voor het bestuur zo eenduidig mogelijk te
krijgen en te houden, willen we zoveel mogelijk dezelfde procedures als instrumenten bij
alle verbonden partijen.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
Met de 4 grootste verbonden partijen zijn afspraken gemaakt over de procedures en
instrumenten in de P&C-cyclus. Deze afspraken moeten nog uitgewerkt worden.
Metropoolregio Eindhoven (MRE)
Vestigingsplaats

Eindhoven

Programma

Alle programma's met uitzondering van Financiën.

Doel en openbaar
belang

Samenwerkingsverband tussen 21 gemeenten in de
regio Zuidoost-Brabant. Het takenpakket is vastgelegd in
artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling
Metropoolregio Eindhoven.
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende,
Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden,
Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
De gemeente Asten participeert in de Metropoolregio Eindhoven
en voor de regio's is een regionale agenda 2015-2018 opgesteld.
En maakt gebruik van het Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven voor archivering.
€ 7.341.237,= (begin)
€ 4.823.940,= (eind)

Partners

Beleidsvoornemens
Gemeente Asten

Eigen vermogen
van het
begrotingsjaar
Vreemd vermogen
van het

€ 32.432.421,= (begin)
€ 26.085.557,= (eind)
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begrotingsjaar
Verwacht
financieel resultaat
2016

Financieel belang
Risico's

Ingeschat resultaat
2016: € 350.000,(excl.mutatie
voorziening
Reorganisatie SRE)
€ 112.240,= voor het MRE
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In hoofdstuk 5.1 paragraaf weerstandsvermogen en
risicomanagement van de Programmabegroting 2016
zijn de risico’s en bijbehorende weerstandcapaciteit
benoemd. Bij de Bestuursrapportage 2016 is deze
paragraaf geactualiseerd. De belangrijkste risico’s
worden gelopen bij de afbouw van het voormalig SRE
personeel en bij de garantstelling voor de
vuilverbranding AVI –Moerdijk.
2016 was het eerste volledige jaar waarin de
Metropoolregio Eindhoven opereerde in de nieuwe vorm.
Aan de taken van het Regionaal Platform en de
werkplaatsen Economische strategie (inclusief
Investeringsfondsen), Bedrijventerreinen en
detailhandel, Arbeidsmarkt, Strategie Ruimte, Mobiliteit
en Innovatie en Wonen is verder invulling gegeven. Voor
Duurzaamheid en
Zorgvernieuwing en Innovatie zijn gesprekstafels
ingericht.
Met de deelnemende gemeenten is afgesproken de
samenwerking in de huidige vorm te evalueren. Dit gaat
in 2017 gebeuren. De eerste procesvoorstellen zijn
hiertoe aan het Algemeen Bestuur voorgelegd.
Daarnaast dient de Metropoolregio Eindhoven
verantwoording af te leggen over de geleverde
prestaties. De wijze waarop dient aan te sluiten bij een
innovatieve organisatie en is een continu proces binnen
de organisatie.. De inbreng en betrokkenheid van onze
stakeholders wordt hierbij van groot belang geacht.
De afbouw van de oude SRE organisatie loopt volgens
planning. De taakstellende reductie van boventallig
personeel is voor het jaar 2016 gerealiseerd. Er wordt
onverminderd ingezet de afbouw zo snel mogelijk te
realiseren.
De Metropoolregio hoeft met ingang van kwartaal 3
2016 geen IV3 kwartaalrapportages meer aan te
leveren. Door de transformatie en de afschaffing van de
WGR+ status is het begrotingstotaal onder het
drempelbedrag van € 20 miljoen gekomen.
Algemeen bestuur: H.G. Vos

Ambtelijk

T. Koolen

Ontwikkelingen

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
Vestigingsplaats

Eindhoven

Programma
Doel en openbaar
belang

4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling
De Omgevingsdienst is ingesteld om ten behoeve van de
deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het
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Partners

Beleidsvoornemens
Gemeente Asten
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Verwacht
financieel resultaat
2016
Financieel belang
Risico's

Ontwikkelingen

omgevingsrecht en daarmee als uitvoeringsdienst van het lokaal
en provinciaal bestuur een bijdrage
te leveren aan het realiseren en borgen van de door de
verantwoordelijke overheden in de regio Zuidoost-Brabant
aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende,
Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden,
Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en
de provincie Noord-Brabant.
De gemeente Asten participeert in de Omgevingsdienst ZuidoostBrabant. Het Algemeen Bestuur heeft een concernplan 2014-2018
vastgesteld.
Per 31-12-2016 € 1.577.000,=
Per 31-12-2016 € 8.443.000,=
€ 0,= (incl. tariefcorrectie)

€ 200.073,=
Ten behoeve van Begroting 2018 en jaarrekening 2016 zijn de
risico’s opnieuw geïnventariseerd en geactualiseerd. Uit deze
inventarisatie blijkt dat de verwachtingswaarde van de risico’s
€ 1.927.000,= bedraagt. Hiervan betreft € 665.000,= het risico
op verlaging van baten als gevolg van mogelijke bezuinigingen bij
deelnemers. Aangezien dit laatste risico meer in de invloedssfeer
van de deelnemers dan van de ODZOB ligt, is besloten dit risico
niet af te dekken. Het restant bedrag van
€ 1.262.000,= wordt afgedekt door de algemene reserve van de
ODZOB, welke begin 2017 op dit peil komt.
Intern:
· Naar aanleiding van het in 2015 uitgebrachte Arenarapport zijn
binnen de ODZOB ontwikkelacties uitgevoerd binnen 4 lijnen:
inhoudelijk, bestuurlijk, relationeel, organisatorisch en
strategisch. In 2017 vindt een follow-up plaats.
· Bij opstart van de ODZOB is gekozen voor een tweehoofdige
directie (algemeen en bedrijfsvoering). N.a.v. het Arenaonderzoek
heeft het AB er voor gekozen om vanaf 1 januari 2016 door te
gaan met een eenhoofdige directie.
· Sinds november 2015 is de ODZOB gehuisvest op de Wal 28 in
het centrum van Eindhoven. De verhuizing heeft tot gevolg gehad
de invoering van een nieuw werkconcept (flexibel en zo veel
mogelijk digitaal werken). Ook heeft de nieuwe huisvesting
invloed gehad op vervoersbewegingen van medewerkers (woonwerkverkeer/dienstreizen). De nieuwe huisvesting heeft ook
invloed op de werksfeer/beleving bij medewerkers.
Extern:
· Op 14 april 2016 is de Wet VTH in werking getreden. Het doel
van deze wet is een veilige en gezonde leefomgeving, door het
bevorderen van de
kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van
het omgevingsrecht. De wet is een invulling van de Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) en regelt de randvoorwaarden voor
gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van
vergunningverlening, toezicht en handhaving te komen. Zo wordt
het basistakenpakket van de omgevingsdiensten wettelijk
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verankerd en worden gemeenten en provincies verplicht een
verordening kwaliteit VTH te hebben.
· Naast de wet komt er een Algemene Maatregel van Bestuur VTH,
dit leidt tot een wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (Bor).
In de AMvB is vastgelegd wat basistaken zijn. Ook worden eisen
gesteld aan de beleidscyclus, dienen bevoegde gezagen te komen
tot een gezamenlijk uitvoeringsniveau van de basistaken en de
uitkomst daarvan te monitoren. Ten slotte wordt de aansluiting op
Inspectieview milieu verplicht. De vermoedelijke datum van
inwerkingtreding is 1 juli 2017. De Omgevingswet, die naar
verwachting op 1 juli 2019 in werking treedt, betekent een
algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving, die
ziet op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De herziening
heeft een grote impact op de manier van werken, de cultuur, het
juridisch en technisch instrumentarium en grote gevolgen voor de
bevoegde gezagen en organisaties die bij de wet betrokken zijn.
De wet beoogt het vergroten van de inzichtelijkheid en het
gebruikersgemak, het versnellen van de besluitvorming, meer
lokale afwegingsruimte en een samenhangende benadering. De
herziening vraagt om regionale afstemming en samenwerking. De
ODZOB wil zich graag samen met de deelnemers van de GR en de
andere betrokken partners, waar onder de
Metropoolregio Eindhoven (MRE), GGD en VRBZO voorbereiden op
de komst van de wet.
Algemeen bestuur: Th. Martens

Ambtelijk

T. Koolen

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats

Den Haag

Programma

5. Financiën

Doel en openbaar
belang

Gelet op de wijze waarop BNG Bank het openbaar belang
behartigt (zie hieronder bij artikel 69, sub b), ligt het voor de
hand dat de aandeelhouder zijn aandelenbezit in BNG Bank ziet
als een duurzame belegging.
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor
het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het
laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen
voor de burger.

Partners

Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de
Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de
bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van
kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank
bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de
financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat
betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van
beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot
financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer
worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan
instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de
burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.
Asten heeft 13.000 aandelen.
De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het
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Beleidsvoornemens
Gemeente Asten
Eigen vermogen
van het
begrotingsjaar
Vreemd vermogen
van het
begrotingsjaar
Verwacht
financieel resultaat
2016
Financieel belang
Risico's
Ontwikkelingen

stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel
van EUR 2,50).
BNG Bank is de huisbank van de gemeente Asten.
€ 4.163 miljoen (01-01-2016)
€ 4.486 miljoen (31-12-2016)
€ 145.317 miljoen (01-01-2016)
€ 149.483 miljoen (31-12-2016)
Over 2016 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen
van EUR 369 miljoen (2015: EUR 226 miljoen).
€ 32.500,= (13.000 aandelen * € 2,50).

Portefeuillehouder

-Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen
voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank.
(Hierbij is het gevolg van een eventuele gemeentelijke
samenvoeging buiten beschouwing gelaten.)
J.H.J. van Bussel

Ambtelijk

T. Sprangers

Brabant Water
Vestigingsplaats

’s-Hertogenbosch

Programma

3. Veilig en Schoon

Doel en openbaar
belang

Brabant Water levert drink- en industriewater aan 2,5
miljoen inwoners en aan bedrijven in Noord-Brabant.
Zij winnen, zuiveren en distribueren water van
uitstekende kwaliteit, tegen de laagst mogelijke kosten
en met een hoge leveringsbetrouwbaarheid.
Brabant Water is een structuur-NV. De aandelen van de
vennootschap zijn voor 31,6% in handen van de
Provincie Noord-Brabant. De overige aandelen zijn in het
bezit van gemeenten in het voorzieningsgebied.
De gemeente Asten is aandeelhouder.

Partners

Beleidsvoornemens
Gemeente Asten
Eigen vermogen
van het
begrotingsjaar
Vreemd vermogen
van het
begrotingsjaar
Verwacht
financieel resultaat
2016
Financieel belang
Risico's
Ontwikkelingen
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Aandeelhouder.
--H.G. Vos

Ambtelijk

T. Koolen

€ 524.465,= (31-12-2015)

€ 397.332,= (31-12-2015)

Niet beschikbaar.
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Blink
Vestigingsplaats

Helmond

Programma

3. Veilig en Schoon

Doel en openbaar
belang

Blink draagt zorg voor de inzameling en het transport van
huishoudelijke afvalstoffen. Daarnaast draagt Blink zorg voor de
exploitatie van de milieustraat.
Deelnemende partijen: de gemeenten Asten, Gemert-Bakel,
Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren.
Streven naar zo min mogelijk restafval en zoveel mogelijk
afvalstromen gescheiden inzamelen t.b.v. hergebruik.
€ 0 ,= (31-12-2015)

Partners
Beleidsvoornemens
Gemeente Asten
Eigen vermogen
van het
begrotingsjaar
Vreemd vermogen
van het
begrotingsjaar
Verwacht
financieel resultaat
2016
Financieel belang
Risico's
Ontwikkelingen
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€ 177.762,=
--T.M. Martens

Ambtelijk

T. Koolen

€ 1.484.369,= (31-12-2015)

€ 0 ,=

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
Vestigingsplaats

Eindhoven

Programma

3. Veilig en Schoon

Doel en openbaar
belang

1. Het ontwikkelen van een goed toegeruste organisatie van de
hulpverlening.
2. Het bevorderen van een goede integrale samenwerking tussen
de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en
rampen betrokken organisaties.
3. 3. Het bevorderen van de bestuurlijke afstemming c.q. integratie
van de bij de hulpverlening en de bestrijding van ongevallen en
rampen betrokken organisaties in de regio Zuidoost-Brabant.
4. 4. Het onder alle omstandigheden bewerkstelligen van een
doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van
werkzaamheden ter zake van het voorkomen, beperken en
bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het
voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen
daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar
voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het
beperken en bestrijden van rampen en het bevorderen van een
goede hulpverlening bij ongevallen en rampen.
5. Het realiseren en in stand houden van, en de verantwoording
dragen voor een integraal ambulancezorgsysteem in de regio
Zuidoost Brabant.
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Partners

21 gemeenten regio Eindhoven.

Beleidsvoornemens
Gemeente Asten

Op grond van de Wet Veiligheidsregio zijn gemeenten met ingang
van 1 januari 2014 verplicht deel te nemen in de
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
waarin zijn opgenomen de alle brandweerkorpsen van de 21
gemeenten in Zuidoost-Brabant. Naast de brandweerzorg is de
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verantwoordelijk voor de
Gemeenschappelijke meldkamer, de Geneeskundige
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) alsmede als
vergunninghouder verantwoordelijk voor het Regionaal
Ambulancevervoer (RAV) in Zuidoost-Brabant waarbij de
uitvoering is neergelegd bij de Ambulancedienst van de GGD
Brabant-Zuidoost.
1-1-2016
€ 6.878.915,=
31-12-2016 € 9.172.324,=

Eigen vermogen
van het
begrotingsjaar
Vreemd vermogen
van het
begrotingsjaar
Verwacht
financieel resultaat
2016
Financieel belang
Risico's

Ontwikkelingen

1-1-2016
€ 14.648.480,=
31-12-2016 € 12.187.639,=
€ 2.412.471,= positief

€ 822.092,=
De belangrijkste risico's worden gelopen bij:
• Frictiekosten als gevolg van de samenvoeging van de
meldkamers van VRBZO en VR Brabant-Noord
• Een zeer grote brand met veel inzet van
brandweermaterieel en vrijwilligers
• Invoering VPB zal naar verwachting geen financiële
consequenties hebben. Echter de belastingdienst heeft
daarover nog geen besluit genomen waardoor dit mogelijk
nog tot een naheffing kan leiden.
• In 2016 heeft definitieve besluitvorming plaatsgevonden
over het uit de Toekomstvisie Brandweerzorg
voortvloeiende personeels- en materieelspreidingsplan dat
zijn financiële vertaling heeft gekregen middels een
wijziging van de begroting 2016.
• De herijking van het gemeentefonds in 2016 heeft ook zijn
effect gehad op het taakveld Openbare Orde en Veiligheid
en de daaruit voorvloeiende aanpassing aan de
verdeelsleutel voor de bijdrage van de gemeenten aan
VRBZO. Dit is verwerkt in de begroting 2017 waar de
gemeenten medio 2016 mee hebben ingestemd.
• In 2017 zal VRBZO gevisiteerd worden door een andere
Veiligheidsregio. Deze visitatie is onderdeel van de
wettelijk benoemde kwaliteitszorg waar Veiligheidsregio's
aan moeten voldoen. In deze visitatie wordt op strategisch
/ bestuurlijk en operationeel niveau de organisatie
doorgelicht en aanbevelingen gedaan.
• In 2017 wordt gestart om een visie 2025 voor VRBZO op
te stellen om als organisatie te kunnen blijven inspelen op
veranderende (sociaal-maatschappelijke) omgeving.
• Als afgeleide van de visie 2025 wordt er een nieuwe visie
op Crisisbeheersing en Rampenbestrijding opgesteld. De
samenvoeging van de meldkamers van VRBZO en VR
94

Portefeuillehouder

Brabant-Noord in 2018 nopen tot herbezinning op de
crisisorganisatie.
• In 2016 is een start gemaakt door de vier
gemeenschappelijke regelingen uit de regio om meer
samen te werken op het gebied van planning & control en
de diverse (financiële) verordeningen.
• In 2020 wordt door het ministerie van V&J geacht dat de
Veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost één
meldkamer voor Oost-Brabant gerealiseerd hebben. De
bestuurlijke begeleidingsgroep bestaande uit een
bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging van de
betrokken organisaties heeft in 2015 besloten al in 2018
een samengevoegde meldkamer Oost Brabant op te
leveren. Een besluit wat door de besturen van de diverse
organisaties is bekrachtigd. In 2017 worden de nodige
voorbereidingen getroffen en wordt de
samenwerkingsovereenkomst bestuurlijk ter
besluitvorming voorgelegd.
Algemeen bestuur: H.G. Vos

Ambtelijk

T. Koolen

Werkbedrijf Atlant de Peel (Senzer)
Vestigingsplaats

Helmond

Programma

2. Sociaal Domein

Doel en openbaar
belang

De Atlant Groep is een re-integratiebedrijf en een werkbedrijf.
Deze organisatie re-integreert personen met een (grote) afstand
tot de arbeidsmarkt, zodat zij (blijvend) deel kunnen nemen aan
het (gesubsidieerde) arbeidsproces. Binnen de werkbedrijven
biedt de Atlant Groep werkgelegenheids- en
werkervaringsmogelijkheden voor personen die tijdelijk of
definitief zijn aangewezen op deze vorm van werkgelegenheid. De
Atlant Groep opereert regionaal zowel op de publieke als private
markten.
De Atlant Groep wordt gevormd door de gemeenten Asten,
Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.
Op grond van de wettelijke verplichtingen voor begeleid werken
nemen wij deel aan de gemeenschappelijke regeling Atlant Groep.
€ 16.281.000,= (01-01-2016)
€ 15.910.000,= (31-12-2016)

Partners
Beleidsvoornemens
Gemeente Asten
Eigen vermogen
van het
begrotingsjaar
Vreemd vermogen
van het
begrotingsjaar
Financieel
resultaat 2016
Financieel belang
Risico's

Ontwikkelingen

€ 8.426.000,= (01-01-2016)
€ 13.462.000,= (31-12-2016)
€ 300.000,=
€ 2.351.725,=
Sterke afhankelijkheid van rijksbeleid met betrekking tot de
financiering. Omzet is afhankelijk van economische
ontwikkelingen. Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor
tekorten.
Op 1 oktober 2016 zijn de organisaties Atlant, gemeente Helmond
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Portefeuillehouder

(afdeling Wl) en het HRM Servicecentrum (werkgeversplein)
gefuseerd. Senzer voert de Participatiewet uit met uitzondering
van de bijzondere bijstand.
Algemeen bestuur en dagelijks bestuur: J.C.M. Huijsmans

Ambtelijk

T. Koolen

GGD Brabant-Zuidoost
Vestigingsplaats
Programma

Eindhoven
2. Sociaal Domein

Doel en openbaar
belang
Partners

De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke
gezondheidszorg en de ambulancezorg.
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel,
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende,
Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden,
Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.
Uitvoering geven aan de Wet Publieke Gezondheid.

Beleidsvoornemens
Gemeente Asten
Eigen vermogen
van het
begrotingsjaar
Vreemd vermogen
van het
begrotingsjaar
Verwacht
financieel resultaat
2016
Financieel belang
Risico's

1-1-2016
31-12-2016

€ 2.375.000,=
€ 3.050.000,=

1-1-2016
31-12-2016

€ 14.100.000,=
€ 13.875.000,=

€ 275.000,= positief

€ 264.553,=

Portefeuillehouder

Op basis van de risico-inventarisatie is de beschikbare
weerstandscapaciteit is onvoldoende. Het risico voor Asten
bedraagt € 40.703,=.
De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
- Een nieuw paraatheid- en spreidingsplan ambulancezorg
- Het borgen van publieke gezondheid in de omgevingsvisie en
omgevingsplannen van gemeenten
- Toename van drugsgebruik onder jongeren: een
programmatische netwerkaanpak is gestart;
- Toename van suïcides: een programmatische netwerkaanpak
is gestart.
- Toename van vluchtelingen en arbeidsmigranten; de
gezondheid van deze kwetsbare groepen vraagt extra inzet en
aandacht.
- Optimaal inzetten van Jeugdgezondheidszorg als collectieve
basisvoorziening in de jeugdzorgketen.
Algemeen bestuur: J.C.M. Huijsmans

Ambtelijk

T. Koolen

Ontwikkelingen
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Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)
Vestigingsplaats

Oirschot

Programma

1. Bestuur en Dienstverlening

Doel en openbaar
belang

Voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering is een
professioneel georganiseerde inkoopfunctie van belang. Door
samenwerking op inkoopgebied wordt voordeel op financieel,
kwalitatief en procesmatig gebied behaald. De gemeente neemt
deel aan een samenwerkingsverband op inkoopgebied van 18
gemeenten in Zuidoost-Brabant.
De gemeente neemt deel aan een samenwerkingsverband op
inkoopgebied van gemeenten in Zuidoost-Brabant.
Om invulling te geven aan een professioneel inkoopbeleid.

Partners
Beleidsvoornemens
Gemeente Asten
Eigen vermogen
van het
begrotingsjaar
Vreemd vermogen
van het
begrotingsjaar
Verwacht
financieel resultaat
2016
Financieel belang
Risico's

€ 645.523,= (concept 31-12-2015)

€ 513.495,= (concept 31-12-2015)

Geen informatie beschikbaar.

€ 96.244,=

Ontwikkelingen
Portefeuillehouder

De termijn van een individuele, bilaterale
samenwerkingsovereenkomst is 4 jaar, waarna de mogelijkheid
van uittreding of continuering (al dan niet onder gewijzigde
voorwaarden) bestaat.
-H.G. Vos

Ambtelijk

W. Verberkt

Overlegorgaan Nationaal Park De Groote Peel
Vestigingsplaats

Maastricht, secretariaat

Programma

4. Wonen, Infrastructuur en Ontwikkeling

Doel en openbaar
belang
Partners

Voor het doelmatig functioneren van De Groote Peel als nationaal
park is een Overlegorgaan ingesteld in mei 1985.
• Provincie Noord-Brabant
• Provincie Limburg
• Gemeente Asten
• Gemeente Peel en Maas
• Gemeente Nederweert
• Waterschap Aa en Maas
• Waterschap Peel en Maasvallei
• Staatsbosbeheer
• Vertegenwoordiger namens de particuliere eigenaren
• Ministerie van EZ
Deelnemen in verband met het doelmatig functioneren van De
Groote Peel.

Beleidsvoornemens
Gemeente Asten

97

Eigen vermogen
van het
begrotingsjaar
Vreemd vermogen
van het
begrotingsjaar
Verwacht
financieel resultaat
2016
Financieel belang

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Risico's
Ontwikkelingen
Portefeuillehouder

N.v.t. Incidentele bijdragen worden bekostigd uit het budget
plattelandsontwikkeling.
--T.M. Martens

Ambtelijk

T. Koolen

Stichting Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Vestigingsplaats
Programma
Doel en openbaar
belang

Partners
Beleidsvoornemens
Gemeente Asten

Eigen vermogen
van het
begrotingsjaar
Vreemd vermogen
van het
begrotingsjaar
Verwacht
financieel resultaat
2016
Financieel belang
Risico's
Ontwikkelingen

Portefeuillehouder
Ambtelijk

Gemeente Eindhoven
2
Het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is een netwerksamenwerking
tussen partners uit de straf-, en zorgketen en gemeenten. Zij
komen onder eenduidige regie van het openbaar bestuur tot een
ketenoverstijgende aanpak van complexe problematiek. Met als
doel bij te dragen aan de veiligheid(sbeleving) als onderdeel van
het integrale veiligheidsbeleid; het voorkomen en verminderen
van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke
uitval bij complexe problemen, door een combinatie van
repressie, bestuurlijke interventie en zorg.
Partners van de Stichting Veiligheidshuis Brabant Zuidoost.
Het financiële beheer, de huisvesting en het faciliteren van
personeel en organisatie van het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
worden belegd bij een op te richten beheersstichting, de Stichting
Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost. Aan de
beheersstichting nemen de 21 gemeenten deel. Van iedere
gemeente wordt één persoon uit het college van burgemeester en
wethouders afgevaardigd om plaats te nemen in het algemeen
bestuur. Voor de gemeente Asten is dit de burgemeester.
onbekend

onbekend

€ 123.882,=

€ 3.973,=
-In december 2016 is de nieuwe ‘Samenwerkingsovereenkomst
Veiligheidshuis Brabant Zuidoost 2016’ ondertekend en
bekrachtigd door de burgemeesters van de 21 gemeenten en
bestuurders van twintig ketenpartners.
H.G. Vos
T. Koolen
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Gemeenschappelijke Regeling Peel 6.1 / Peelgemeenten
Vestigingsplaats
Programma
Doel en openbaar
belang

Partners
Beleidsvoornemens
Gemeente Asten
Eigen vermogen
van het
begrotingsjaar
Vreemd vermogen
van het
begrotingsjaar
Verwacht
financieel resultaat
2017
Financieel belang
Risico's
Ontwikkelingen

Portefeuillehouder
Ambtelijk

Helmond
2. Sociaal Domein
Draagt zorg voor kwaliteit en continuïteit voor de uitvoering van
de door de lokale overheden opgedragen taken op het gebied van
jeugd, WMO, Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en
Schulddienstverlening.
Asten, Someren, Gemert-Bakel, Laarbeek, Helmond en Deurne.
Het zelf in mandaat uitvoeren van de taken op het gebied van
Wmo, Jeugdwet en Bijzondere Bijstand, Minimaregelingen en
Schulddienstverlening.
onbekend

onbekend

onbekend

€ 848.986,=
Aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor tekorten.
Op 1 juli 2014 is de gemeenschappelijke regeling Peel 6.1 van
kracht geworden. Dit openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid
is een uitvoeringsorganisatie van de zes Peelgemeenten. De focus
van Peel 6.1 ligt bij WMO, Jeugd, Bijzondere Bijstand,
Minimaregelingen en Schulddienstverlening. Hoewel de huidige
gemeenschappelijke regeling nog bestaat wordt een ander
samenwerkingsverband onderzocht.
Algemeen bestuur: J.C.M. Huijsmans
T. Koolen

Jaarrekening
2015
Lasten
Regionaal Historisch
Centrum (MRE)
- Diensten MRE
- BIZOB
- BNG
- Blink
- Atlant De Peel
- ODZOB
- GGD
Veiligheidsregio
Brabant - Zuidoost
- GR Peel 6.1
Totaal Lasten
Baten
- BIZOB
- HNG
- BNG
Totaal Baten
Totaal

Begroting
JaarBegroting
na wijziging rekening
2016
2016
2016

66.674

60.206

60.206

60.206

105.790
59.614
1.219
233.961
2.392.965
214.099
252.588

112.240
90.720
1.219
175.803
2.228.371
210.338
266.743

112.240
90.720
1.219
175.803
2.351.724
200.844
266.743

96.224
58.072
1.219
177.762
2.351.725
200.073
264.287

785.666

822.092

762.913

763.252

803.990
4.916.566

53.445
4.021.176

457.119
4.479.531

848.986
4.821.806

-22.185
-55.904
-7.410
-85.499

-22.680
-55.904
-15.000
-93.584

-22.680
-55.904
-13.260
-91.844

-17.854
-55.904
-13.260
-87.018

4.831.067

3.927.592

4.387.687

4.734.788
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8. Sociaal domein
Wat wilden we bereiken?
Binnen het sociaal domein op het brede terrein van Jeugd, Wmo en Werk&Inkomen
(Participatiewet) willen we een samenhangende integrale uitvoering die niet wordt
gehinderd door (financiële) schotten.

Wat hebben we hiervoor gedaan?
Risicoanalyses geven vooralsnog aan dat in de periode 2015 tot en met 2017 extra
middelen noodzakelijk zijn om de nieuwe taken verantwoord op te pakken en toe te
werken naar een budgettair neutrale uitvoering ingaande 2018.
Ten behoeve van de financiering van het lokaal sociaal domein voor de periode 2015 t/m
2017 is een reserve sociaal domein beschikbaar gesteld door de raad.

Wat heeft het gekost?
In de tabellen bij programma 2 wordt inzicht gegeven in de begrote en werkelijke cijfers
binnen het sociaal domein.
In onderstaande tabel wordt een totaal overzicht gegeven van de financiële
consequenties van het sociaal domein.

Participatie
- Uitkeringslasten BUIG
- Rijksbijdrage
- Uitgaven re-integratie
- Rijksbijdrage re-integratie
- extra inkomsten Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers
- Uitgaven Wsw
- Rijksbijdrage Wsw
WMO
- bestaande taken HO

Verschil
BegrootWerkelijk

Werkelijk
2016

Begroot

2.385.731

2.409.781

-24.050

-2.385.731

-2.409.778

24.047

148.806

140.830

7.976

-151.755

-151.755

0

0

-25.377

25.377

2.351.724

2.351.725

-1

-2.351.725

-2.351.725

0

799.467

691.278

108.189

- Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT)

132.690

32.313

100.377

- bestaande taken voorzieningen

455.497

438.518

16.979

-280.000

-213.011

-66.989

-1.022.336

-1.022.336

0

- eigen bijdrage Wmo
- integratie uitkering Wmo
- nieuwe taken
begeleiding ZIN
begeleiding PGB
niet verzilverde zorg begeleiding
PGB 2015

1.014.365

767.393

246.972

343.200

192.411

150.789

0

-88.369

88.369

beschermd wonen
lokale taken
- Rijksbijdrage Wmo nieuw

0

0

0

333.277

220.309

112.968

-1.929.862

-1.929.862

0

2.137.721

2.857.030

-719.309

288.100

200.547

87.553

Jeugd
- Uitgaven Peel
- Uitgaven lokaal
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- Rijksbijdrage Jeugd
- Centrum Jeugd en Gezin
BMS

Sociaal Netwerk Asten

-2.442.821

-2.442.821

0

180.260

112.013

68.247

390.416

417.545

-27.129

20.496

0

20.496

249.399

234.643

14.756

-16.755

0

-16.755

848.986

-391.867

Uitvoeringskosten
Uitvoeringskosten Peel 6.1
- WMO bestaand salariskosten
- WMO bestaand
- WMO nieuw

237.459
53.445
41.474

- WMO beleid

4.702

- Jeugd (Peel)

17.000

- BMS

103.039

Werkbedrijf Atlant - De Peel

636.526

636.526

0

Restant taakstelling Werkbedrijf

-70.088

0

-70.088

1.673.721

1.916.814

-243.093

Totaal

Reserve sociaal domein
De begrote hoogte van de reserve Sociaal Domein op 1-1-2016 was € 582.130,=.
De werkelijke stand op 1-1-2016 is € 772.217,=.
Gedurende 2016 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

Stand reserve sociaal domein 1-1-2016

€ 772.217

Onttrekking Tussentijdse rapportage najaar 2016:
- Externe projectmanager 'lerend netwerk innovatie
informele zorg Peelregio' in het kader van de
voortzetting van de 'Proeftuin informele zorg
Peelregio'
- Incidentele kosten bouwfase lokaal gebiedsteam

€

Stand reserve sociaal domein voor jaarrekening

€ 744.946

Nog beschikbaar voor externe projectmanager en
lokaal gebiedsteam
Mutatie reserve jaarrekening 2016

€ -21.965
€ -243.093

Stand reserve sociaal domein 31-12-2016

€ 479.888
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0

-27.271
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Financiële jaarrekening

103

Overzicht baten en lasten
In dit hoofdstuk is een samenvattend overzicht opgenomen van de baten en lasten van
de programma’s.
Het overzicht van baten en lasten bevat de volgende onderdelen:
1. Baten en lasten per programma.
2. Incidentele baten en lasten
3. Algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien.
4. Exploitatieoverzicht (inclusief verschillenanalyse per programma).
Lasten worden weergegeven met een “+” en baten met een “-”. Resultaat (voor en na
bestemming) en saldo met een “-” betekent een negatief resultaat of saldo (lasten zijn
groter dan baten).

1. Baten en lasten per programma
Onderstaand overzicht bevat per programma de raming van de baten en lasten en het
saldo.
2016
Begroting
2016

Programma
Lasten
Bestuur en dienstverlening
Sociaal Domein
Veilig en Schoon
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling
Financiën
Totaal Lasten
Baten
Bestuur en dienstverlening
Sociaal Domein
Veilig en Schoon
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling
Financiën
Totaal Baten
Resultaat

Begroting
2016 na
wijziging

Rekening
2016

2.803.418
18.179.436
5.864.313
7.188.767
3.184.718
37.220.652

3.373.591
19.819.402
6.697.523
12.156.719
5.503.383
47.550.617

3.504.238
18.767.758
6.077.647
11.239.128
3.712.471
43.301.244

-789.769
-11.783.014
-3.277.901
-2.867.967
-19.040.333
-37.758.984
538.333

-1.166.795
-13.354.082
-4.168.277
-7.563.715
-21.667.583
-47.920.452
369.835

-1.042.195
-12.745.053
-3.668.246
-7.151.145
-19.901.539
-44.508.179
1.206.935

Lasten en baten
Het verschil tussen de totale lasten in de begroting 2016 na wijziging en de jaarrekening
2016 is € 4.249.373,= (voordelig). Het verschil in baten is € 3.412.273,= (nadelig).
Het verschil tussen het verwachte resultaat en het definitieve resultaat is € 837.100,=.
In de volgende tabel wordt onderscheid gemaakt in gerealiseerde totaal van saldo van
baten en lasten, algemene dekkingsmiddelen en mutatie reserves.
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Programma
Lasten
Bestuur en dienstverlening
Sociaal Domein
Veilig en Schoon
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling
Financiën
Totaal Lasten
Baten
Bestuur en dienstverlening
Sociaal Domein
Veilig en Schoon
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling
Financiën
Totaal Baten
Algemene dekkingsmiddelen
Gerealiseerde totaal saldo baten
en lasten
Mutatie reserves
Gerealiseerd resultaat

Begroting
2016

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

2.803.418
18.165.301
5.864.313
5.878.767
2.726.199
35.437.998

2.990.987
19.326.020
6.697.522
10.576.219
4.126.183
43.716.931

3.121.635
18.274.376
6.077.647
10.550.128
2.170.590
40.194.376

-418.137
-3.643.720
-3.277.901
-1.886.903
-2.247.041
-11.473.702
-24.491.533
527.238

-473.581
-3.860.242
-3.741.698
-2.199.163
-2.265.885
-12.540.569
-24.877.567
-6.298.795

-570.566
-3.765.672
-3.463.868
-6.244.547
-658.677
-14.703.330
-24.998.892
-492.155

-11.095
538.333

-6.668.629
369.835

-1.699.090
1.206.935

Analyse begrotingsrechtmatigheid
In het programmaverslag is een analyse gemaakt van de afwijkingen tussen de begroting
na wijziging en de jaarrekening 2016. Deze analyse is ook prima geschikt voor een
analyse betreffende begrotingsrechtmatigheid.
Algemene dekkingsmiddelen
Het verschil tussen de begroting 2016 na wijziging en de jaarrekening 2016 is
€ 121.325,= voordelig.
De grootste verschillen zijn de algemene uitkering (voordeel) en saldo
financieringsfunctie (nadeel).
Mutatie reserves
Het nadeel op mutatie reserves is € 4.969.539,=.
Doordat minder is uitgegeven op incidentele kredieten die uit reserves worden gedekt,
hoeft minder uit de reserves te worden onttrokken. Onttrekkingen uit de reserves zijn
baten op de programma's. Deze baat is lager dan begoot. Per saldo is het neutraal
(minder lasten op kredieten, minder baten uit reserves).
Resultaat
Het verschil tussen de lasten in de begroting 2016 na wijziging en de jaarrekening 2016
exclusief mutatie reserves is € 3.522.555,= voordelig.
Het verschil in baten exclusief mutatie reserves en exclusief algemene dekkingsmiddelen
is € 2.162.761,= voordelig.
Het saldo op lasten en baten (exclusief mutatie reserves en algemene dekkingsmiddelen)
komt hiermee op € 5.685.316,= voordelig.
Het nadeel op mutaties reserves is € 4.969.539,= en het voordeel op algemene
dekkingsmiddelen is € 121.325,=.
Het verschil in resultaat komt hiermee op afgerond € 837.100,=.

2. Incidentele baten en lasten per programma
Door opsomming van de incidentele baten en lasten wordt informatie gegeven die
relevant is voor het beoordelen van de financiële positie en de meerjarenraming.
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In de kolom begroting 2016 na wijziging staat het bij de begroting 2016 beschikbaar gestelde
incidentele bedrag. In de kolom begroting t/m 2016 na wijziging staat het totaal beschikbaar
gestelde krediet tot en met 2016. In de kolom rekening t/m 2016 staat vervolgens het
werkelijk uitgegeven bedrag tot en met 2016.
Overzicht van incidentele baten en lasten
2016
Begroting
Begroting
Rekening
2016
t/m 2016 na t/m 2016
na wijziging wijziging
Baten:
Schadevergoedingen groen
Plattelandsontwikkeling
Actualisatie bp: algemeen
Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied
NIMBY project Kanaalweg
Individueel ruimtelijke plannen
Totaal baten

-243.461
-16.935

-260.396

Lasten:
Digitalisering P&O
Totaal oplossing DIV 2015-2017
Uitvoering bedrijfsplan
Invoering VPB
Doorontwikkeling zaakgericht werken
Aanschaf klantcontactsysteem
Upgrade infrastructuur
Upgrade office 2003
Upgrade G-BOS naar G-KAS/G-PLAN
Upgrade naar GT-WOZ
Implementatie berichtbox Mijn Overheid
Inhuur I&A 2016-2017 web/syst/
Basisregistratie Kadaster monitor
Frictiekn.voorber.kn. Peel 6.1
Frictiekn.samenwerking werf
Frictiekn.samenwerking Peel 6.1
Bijdrage voorbereidingskn. Peelgemeenten
Opstartkosten 5 peelgemeenten
Onderzoek samenwerkingsmogelijkheden
Toekomstvisie veerkrachtig bestuur
Infrastructurele projecten
Herinrichting Emmastraa/Wolfsberg
Fietsvoorziening Meijelseweg
Onderhoud Schoolstr-Heerbaan-Beatrixlaa
Onderhoud Heesakkerweg
Herinrichting Hoogstraat
Herinr.Burg.Wijnenstr.eo
Inspectie kunstwerken
Onderhoud brug over de AA
Uitvoeringsmaatregelen GVVP
Updaten GVVP

150.000
5.000
25.599

18.415
3.050
96.000

30.000
139.000
78.181
40.250
20.000
625.000
-60.000
-15.000
20.000
20.000
50.000
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0
-4.829
-422.183
-577.923
-16.935
-19.625
-750.000
-487.278
-206.500
-206.500
-21.775
-141.659
-1.417.393 -1.437.813

37.500
264.923
5.000
35.650
25.599
55.826
81.000
33.215
4.000
18.415
3.050
96.000
0
52.490
145.604
30.000
30.000
139.000
288.180
40.250
90.000
730.000
1.560.000
914.000
390.100
120.000
367.000
20.000
20.000
476.260
25.000

34.706
147.267
0
31.101
15.850
55.826
33.335
33.215
0
27.016
3.050
56.003
7.997
52.101
33.499
30.000
6.019
139.000
243.423
500
27.824
0
350.793
166.040
6.925
3.556
305.089
0
9.884
425.729
24.761

Economisch beleid c.q. actieplan
Bestemmingsplan Bedrijventerreinen
Afbouw subsidie leslokalen Rick
Aanpassing sportgebouw HCAS
Bijdrage aanleg kunstgrasveld ONDO
Kunst- en cultuurontwikkeling
Scannen bouwvergunningen
10 jarenplan EVZ Astense Aa
Inr.natuurgeb. Bleeken/Dennendijkse bos
Toerisme en recreatie
Groenonderhoud door burgers
Fontein Burgm. Ploegmakerspark
Armoedebestrijding tbv kinderen
Ondersteuning mantelzorgers
Aanschaf en invoering "GUIDO"
Basisvoorziening Asten-Someren
Verhoogde asielinstroom
Projectmanager informele zorg
Opzet lokaal gebiedsteam
RUD en liquidatie SRE-Milieudienst
Plattelandsontwikkeling
Actualisatie bp: algemeen
Fonds kwaliteitsverbetering buitengebie
Actualiseren bp buitengebied
NIMBY project Kanaalweg
Individueel ruimtelijke plannen
Planschade BMV Heusden
Revit. openb. ruimte Bloemenwijk
Uitvoering samenwerking belastingen
Tijdelijk personeel 2016
Totaal lasten

60.000
35.000
6.000

14.675
14.500

124.048
6.000
43.236
245.961
16.935

400.000
15.000
35.000
2.261.849

107

157.500
80.000
18.750
60.000
35.000
153.963
87.000
423.500
130.000
236.831
40.000
14.500
26.330
27.414
12.934
339.196
124.048
6.000
43.236
186.000
2.191.558
146.935
750.000
80.000
132.322
21.775
80.000
400.000
15.000
35.000
12.152.853

119.305
52.168
16.875
0
35.000
148.057
44.337
3.295
86.184
168.299
14.560
16.909
26.865
26.924
13.005
27.449
22.646
0
27.271
0
1.854.845
147.761
487.278
58.173
132.322
36.339
65.000
244.642
1.818
35.000
6.182.834

3. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Algemene dekkingsmiddelen zijn inkomsten die vrij besteedbaar zijn. Het
voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer bekostigd door de algemene
dekkingsmiddelen.
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale middelen, waarvan de
besteding niet gebonden is:
* OZB gebruikers
* OZB eigenaren
* Toeristenbelasting
* Hondenbelasting
Algemene uitkering
b. Integratie uitkering sociaal domein
Integratie uitkering WMO oud
c.
Dividend:
* Bank Nederlandse Gemeenten
(BNG)
d. Saldo van de financieringsfunctie
Overige algemene dekkingsmiddelen.
e. Rente over niet vrij aanwendbaar
deel van de algemene reserve
Totaal

Begroting
2016

Begroting 2016
na wijziging

Rekening
2016

a.

-574.060
-2.750.386
-557.530
-75.543
-11.913.193
-6.706.574
-991.667

-574.060
-2.750.386
-527.530
-75.543
-12.441.938
-6.876.163
-1.022.336

-480.745
-2.829.568
-497.106
-77.732
-12.781.351
-6.876.164
-1.022.336

-15.000

-13.260

-13.260

-241.038

66.068

245.912

-666.542

-662.419

-666.542

-24.491.533

-24.877.567

-24.998.891

De post onvoorzien is ter dekking van niet voorziene uitgaven in 2016 en bestaat uit een
incidenteel en een structureel deel.
Aanwending onvoorzien 2016 incidenteel
Wijzigingen
0 Primaire begroting
12 Tussentijdse rapportage voorjaar 2016
14 Bedrijfsresultaat Atlant 2015
21 Tussentijdse rapportage najaar 2016
Saldo onvoorzien incidenteel op 31-12-2016

Aanwending onvoorzien 2016 structureel
Wijzigingen
0 Primaire begroting
1 1e verordening starterslening
3 Revitalisering openbare ruimte Bloemenwijk
7 Aankoop cultuurgronden Kruisbaan
12 Tussentijdse rapportage voorjaar 2016
21 Tussentijdse rapportage najaar 2016
Saldo onvoorzien structureel op 31-12-2016
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Begroot
50.000
282.670
65.075
-27.910
369.835

Begroot
50.000
-4.250
12.207
-12.901
24.349
-69.405
1

Datum raadsvergadering
3-11-2015
4-7-2016
5-7-2016
19-10-2016

Datum raadsvergadering
3-11-2015
3-11-2015
8-12-2015
8-12-2015
4-7-2016
19-10-2016

4. Exploitatieoverzicht
Het exploitatieoverzicht bevat per programma de werkelijke baten en lasten en het saldo
2016 (inclusief mutaties reserves).
programma
Bestuur en dienstverlening
Sociaal Domein
Veilig en Schoon
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling
Financiën
Totaal

Lasten
Baten
3.504.238
-1.042.195
18.767.758 -12.745.053
6.077.647
-3.668.246
11.239.128
-7.151.145
3.712.471 -19.901.539
43.301.244 -44.508.179
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Saldo
-2.462.043
-6.022.705
-2.409.401
-4.087.982
16.189.067
1.206.935

Verschillenanalyse Jaarrekening 2016 t.o.v. begroting 2016
na wijziging (per programma):
Begroting
Jaarrekening
2016 na
2016
wijziging
-2.206.796
-2.462.043
-6.465.319
-6.022.705
-2.529.246
-2.409.401
-4.593.004
-4.087.982
16.164.200
16.189.067
369.835
1.206.935

Programma
Bestuur en dienstverlening
Sociaal Domein
Veilig en Schoon
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling
Financiën
Totaal

Saldo
-255.248
442.614
119.844
505.022
24.867
837.100

Het verschil op programma 1 bedraagt € 255.248 (nadelig)
De belangrijkste verschillen zijn:
Onderwerp
Burgerzaken

Samenwerking AstenSomeren
Vastgoed
Leges
Bestuurlijke
samenwerking
Apparaatskosten

Toelichting
De grootste verschillen zijn veroorzaakt
doordat de kosten voor audits voortaan
door I&A worden betaald, er een voordeel
is op het referendum (de kosten voor
interne uren zijn opgenomen bij
apparaatskosten) en meer legesopbrengst
omdat er meer rijbewijzen zijn verstrekt
door een wijziging in de regeling voor
vrachtwagenchauffeurs.
De taakstelling samenwerking AstenSomeren op openbare werken is nog niet
volledig gerealiseerd.
Voordeel door afrekening uit 2015 van
stichting GBKN Zuid.
Hogere legesopbrengst nutsbedrijven.
Lagere bijdrage aan MRE dan begroot.
Vanaf 2017 is deze post structureel
verlaagd.
Meer apparaatskosten dan begroot.

Verschil
36.395 Voordeel

-18.844 Nadeel

10.092 Voordeel
17.616 Voordeel
16.017 Voordeel

- 311.612 Nadeel

Het verschil op programma 2 bedraagt € 442.614 (voordelig)
De belangrijkste verschillen zijn:
Onderwerp
Onderwijs
Leerlingenvervoer

Bijstand voor
zelfstandigen (Bbz)
Bijzondere bijstand
lokaal
Participatiewet lokaal

Toelichting
Rentevoordeel doordat het Talent nog in
aanbouw was op 1-1-2016.
Voordeel door minder kinderen in het
leerlingenvervoer en gunstigere
combinaties van routes.
Het betreft een voordeel afrekening over
voorgaande jaren (2013 t/m 2015).
Voordeel vergoedingen kwetsbare
groepen, algemene benodigdheden en
sociaal medische indicatie kinderopvang.
Voordeel doordat extra ontvangsten uit
algemene uitkering (nog) niet doorbetaald
zijn aan Senzer.
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Verschil
41.752 Voordeel
20.784 Voordeel

135.201 Voordeel
29.342 Voordeel

14.815 Voordeel

Asielzoekers

Maatschappelijke
voorzieningen
accommodaties
Planschade BMV
Heusden

Sociaal domein

Apparaatskosten

Voordeel door extra inkomsten Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers. Er wordt
voorgesteld om dit budget via
winstbestemming over te hevelen naar
2017.
Taakstelling maatschappelijke
voorzieningen en accommodaties is nog
niet gerealiseerd in 2016. Deze
taakstelling is in 2018 afgewikkeld.
Voor planschade Brede Maatschappelijk
Voorziening Heusden (Hart van Heuze) is
een bedrag voor planschade gereserveerd.
Dit bedrag is niet (volledig) nodig en valt
dus vrij.
Er is een nadeel op het sociaal domein van
€ 243.093,=. Dit nadeel wordt
gecompenseerd door een onttrekking uit
de reserve sociaal domein. Voor een totaal
overzicht van het sociaal domein wordt
verwezen naar paragraaf 8 sociaal domein.
Minder apparaatskosten dan begroot.

28.303 Voordeel

-30.566 Nadeel

88.324 Voordeel

0 Neutraal

99.145 Voordeel

Het verschil op programma 3 bedraagt € 119.844 (voordelig)
De belangrijkste verschillen zijn:
Onderwerp
Bossen

Openbaar groen
Afval

Riolering

Toelichting
Hoge opbrengst door oogst en verkoop van
hout door bossenonderhoud. De opbrengst
is zeer hoog vanwege een werkblok met
veel dik (dus waardevol) hout in
combinatie met goede markt voor dit type
hout.
Voordeel door gunstige aanbesteding op
bestekken openbaar groen.
Afval is kostendekkend en heeft geen
effect op het rekeningresultaat. De kosten
en opbrengsten van afval worden
budgettair neutraal opgenomen. Het saldo
tussen de kosten en opbrengsten wordt
gedekt uit de egalisatiereserve
afvalstoffenheffing. Begroot was om
€ 136.000,= te onttrekken, werkelijk is
€ 147.062,= onttrokken. Omdat de
apparaatskosten hieronder zijn
opgenomen en de BTW elders worden
geboekt ontstaat hier per saldo een
voordeel. In 2016 is zichtbaar geworden
(ervaringscijfers) dat er minder restafval
wordt ingezameld en meer GFT.
Riool is kostendekkend en heeft geen
effect op het rekeningresultaat. De kosten
en opbrengsten van riool worden
budgettair opgenomen. Het saldo tussen
de kosten en opbrengsten wordt gestort in
de voorziening riolering. Begroot was om
€ 205.170,= uit de voorziening te
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Verschil
86.912 Voordeel

66.165 Voordeel
33.241 Voordeel

70.679 Voordeel

Milieu

Apparaatskosten

onttrekken. Werkelijk is € 7.159,=
onttrokken. Het voordelig verschil komt
door onderuitputting van de kapitaallasten.
Omdat de apparaatskosten hieronder zijn
opgenomen en de BTW elders wordt
geboekt ontstaat hier per saldo een
voordeel.
Regionale uitvoeringsdienst en liquidatie
SRE. Er is een bedrag gereserveerd voor
frictiekosten. Dit is niet nodig gebleken.
Meer apparaatskosten dan begroot.

186.000 Voordeel

-313.994 Nadeel

Het verschil op programma 4 bedraagt € 505.022 (voordelig)
De belangrijkste verschillen zijn:
Onderwerp
Openbare verlichting
Pacht

Toelichting
Voordeel op openbare verlichting.
Voordeel door vrijval kapitaallasten (rente
en afschrijving). Omdat aankoop
Cultuurgronden Kruisbaan na 1 januari
2016 heeft plaatsgevonden zijn er geen
rentekosten.
Omgevingsvergunningen Minder opbrengst leges omgevingsvergunningen omdat de woningbouw
langzamer aantrekt dan verwacht.
Resultaat
Er heeft tussentijdse winstneming
bouwgrondexploitatie
plaatsgevonden bij bouwgrondexploitatie
Loverbosch Oostzijde fase 1a. Een bedrag
van € 274.000,= in de reserve eenmalige
bestedingen gestort.
Bouwgrondexploitatie
Doordat minder uren zijn toegerekend
aan het grondbedrijf dan begroot is,
ontstaat er een nadeel.
Apparaatskosten
Meer apparaatskosten dan begroot.
Het verschil op programma 5 bedraagt € 24.867
De belangrijkste verschillen zijn:
Onderwerp
Algemene uitkering

- 123.679

Nadeel

0 Neutraal

- 125.821

Nadeel

781.057 Voordeel

(voordelig)

Toelichting
De algemene uitkering is hoger dan
geraamd. Dit verschil wordt enerzijds
veroorzaakt door een positieve afwikkeling
voorgaande jaren van € 123.000,=.
Daarnaast is de maatstaf lage inkomens
bijgesteld wat een positief effect heeft van
€ 60.000,=. De bijstelling van de overige
maatstaven heeft een positief effect van €
157.000,=.
De bijstelling van de maatstaven voor
zover deze nog niet meegenomen zijn in
de begroting 2017 worden meegenomen
bij de tussentijdse rapportage en
Voorjaarsnota 2017.
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Verschil
18.940 Voordeel
27.241 Voordeel

Verschil
339.413 Voordeel

Onderuitputting
kapitaallasten

Onroerend Zaak
Belasting (OZB)
Toeristenbelasting

Mutaties reserves
kostenverdeelstaat

Apparaatskosten

Bij de begroting is een bedrag geraamd
voor onderuitputting kapitaallasten (rente
en afschrijving). Kapitaallasten zijn soms
lager omdat projecten onder handen zijn.
Hierdoor zijn de kapitaallasten bij de
jaarrekening vaak lager dan begroot. De
voordelen zijn bij de verschillende
programma's begroot. Het nadeel staat op
dit programma.
Lagere opbrengst dan begroot.

-50.000 Nadeel

Minder toeristenbelasting dan begroot ivm
minder overnachtingen. Vanaf 2017 is de
opbrengst toeristenbelasting structureel
verlaagd.
Er is een voordeel op de kredieten op de
kostenverdeelstaat (apparaatskosten).
Hierdoor hoeft minder uit de reserves te
worden onttrokken en ontstaat er een
nadeel op programma 5.
Minder apparaatskosten dan begroot.

-30.424 Nadeel

-14.134 Nadeel

-57.617 Nadeel

-80.501 Nadeel

Apparaatskosten
Het totale verschil op alle apparaatskosten is € 174.095,= (voordelig).
De grootste verschillen binnen de apparaatskosten zijn:
Onderwerp
Rente en afschrijving

Opleidingskosten

Storting in de
voorziening WIA/WAO

BIZOB

Toelichting
Saldo rente en afschrijving
De rente en afschrijvingslasten komen op
diverse programma's kapitaallasten,
apparaatskosten en mutaties reserves
terecht in de het jaarverslag. Budgettair is
het nadeel € 179.844 en wordt
voornamelijk veroorzaakt door lagere
opbrengst hypothecaire leningen en
doordat minder rentekosten worden
toegerekend aan riolering (rendabele
investering).
Vanwege de vertraging van de uitvoering
van het management development
programma is budget over. Via
winstbestemming wordt voorgesteld
€ 42.500,= over te hevelen naar 2017.
Een extra storting in de voorziening eigen
risico dragerschap WIA/WAO is nodig om
de voorziening op het vereiste niveau te
brengen. De berekening is gebaseerd op
een actualisatie van het huidige bestand
aan medewerkers die onder deze regeling
vallen.
In 2016 heeft BIZOB incidenteel resultaat
uitgekeerd.
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Verschil
-27.100 Nadeel

52.664 Voordeel

-104.120 Nadeel

32.647 Voordeel

Automatisering
Incidentele kredieten

Incidenteel voordeel als gevolg van
vertraging van projecten.
Voordeel op incidentele kredieten. Dit
levert per saldo geen voordeel op omdat
de onttrekking uit de reserves op
programma ook achterwege blijft (nadeel).
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58.601 Voordeel
183.959 Voordeel

Overzicht financiële positie
Inzicht in de financiële positie is van belang met het oog op de continuïteit van de
gemeente. Dit gebeurt door de ontwikkelingen op de reserves en voorzieningen per
programma te schetsen.
Daarnaast wordt inzicht gegeven in het EMU-saldo.

Verloop van de reserves en voorzieningen
Reserves en voorzieningen lijken ogenschijnlijk op elkaar, het zijn beide spaarpotten voor
toekomstige uitgaven. Er is wel een wezenlijk verschil. Reserves zijn eigen vermogen.
Voorzieningen zijn verplichtingen waar de raad niet onderuit kan, vreemd vermogen dus.
Een reserve is een bedrag dat apart is gezet door de raad, maar waar geen verplichting
voor bestaat. Dat geld kan de gemeente vrij aanwenden. De reserves worden
onderscheiden in de algemene reserve en de bestemmingsreserves.
Een voorziening is een apart gezet bedrag voor onvermijdelijke toekomstige uitgaven
waarvan tijdstip en omvang niet exact bekend zijn (bijvoorbeeld onderhoud wegen).
Afhankelijk van allerlei omstandigheden zal dat vroeg of laat aan de orde zijn. De
voorzieningen worden onderscheiden in onderhoudsvoorzieningen en voorzieningen voor
verplichtingen, verliezen en risico’s. De hoogte van de voorzieningen is gebaseerd op
onderhoudsplanningen voor de komende tien jaar of op actuele berekeningen van de
verplichting, het verlies of het risico.
RESERVES
Omschrijving

Vermeerdering Vermindering

Saldo reserves 1-1-2016

34.907.893

Algemene reserve
rente algemene reserve
mutaties algemene reserve

75.433
109.936

Algemene reserve grondbedrijf
rente algemene reserve grondbedrijf
mutaties algemene reserve grondbedrijf

96.655
0
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Reserve eenmalige bestedingen
rente reserve eenmalige bestedingen
mutaties reserve eenmalige bestedingen

51.995
1.795.897

2.050.655

5.634
54.081
257.443
0
2.747
53.488

309.480
270.324
21.836
3.649
63.588

33.588
22.499
1.733
11.880

0
39.653
0
67.784

Bestemmingsreserves
mutaties reserve kunstgrasveld Olympia Boys
mutaties reserve renovatie De Schop
mutaties reserve sociaal domein
mutaties reserve centrumvisie
mutaties reserve klimaatproject scholen
mutaties reserves accommodaties ONDO/DOS
en NWC
mutaties reserve kunstgrasveld ONDO
mutaties reserve museum
mutaties reserve VCP
mutaties reserve HNG
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mutaties reserves I&A
mutaties reserve frictie speedbesparen
saldo jaarrekening 2015
saldo jaarrekening 2016
Totaal vermeerderingen en verminderingen
Saldo reserves per 31-12-2016
Saldo mutaties reserves
(exclusief saldo jaarrekening 2016)

397.883

1.206.935
4.067.891
34.415.738

373.043
100.000
1.149.525
4.560.046

-1.699.090

VOORZIENINGEN
Omschrijving

Vermeerdering Vermindering

Saldo voorzieningen 1-1-2016

10.165.836

toevoegingen voorzieningen
overige toevoegingen voorzieningen

376.366
1.176.511

onttrekkingen voorzieningen
besteding voorzieningen
Totaal vermeerderingen en verminderingen
Saldo voorzieningen per 31-12-2016

1.552.877
9.967.551

600.308
1.150.853
1.751.162

Berekening EMU-saldo
De landen van de Europese Unie hebben in het verdrag van Maastricht afspraken
gemaakt over het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de collectieve sector
(Rijk, mede overheden en sociale fondsen), dit verschil wordt uitgedrukt in het EMUsaldo.
In het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) is afgesproken om de EMUtekortruimte voor 2016 vast te stellen op -0,4% van het bruto binnenlands product
(bbp).
Tevens is afgesproken dat de EMU-tekortruimte niet nader wordt verdeeld over
gemeenten met het gevolg dat geen referentiewaarden op het niveau van gemeenten
meer beschikbaar komen. Het EMU-tekort van alle decentrale overheden tezamen wordt
door het Rijk getoetst aan de norm van -0,4%.
EMU-saldo
gemeente
Asten
(x € 1.000)
Begroting 2016
Rekening 2016
Verschil

3.466
-1.723
4.609

Het EMU-saldo is negatief geworden door een aantal grote investeringen zoals aankoop
Kruisbaan, nieuwbouw Deken van Hout, herinrichting Burgemeester Wijnenstraat etc.
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Begrippenlijst
Activa: bezittingen (kas- en banktegoeden, kapitaalgoederen, uitstaande leningen,
grond, gebouwen etc.), dus wat op de linker kant van de balans staat.
Activeren: het op de balans zetten van uitgaven die meerjarig nut hebben en dus niet in
eenmaal ten laste van de exploitatie brengen.
Afschrijven: het op methodische wijze ten laste van de exploitatie brengen van (een)
kapitaalgoed(eren).
Afschrijving: het bedrag van waardevermindering in de boekhouding van (een)
kapitaalgoed(eren).
Algemene reserve: een deel van het vermogen waarvoor geen bijzondere bestemming is
aangegeven. De rente van de algemene reserve (niet vrij aanwendbaar) wordt ingezet
als structureel dekkingsmiddel.
Algemene uitkering: rijksuitkering aan de gemeenten uit het gemeentefonds.
AMvB: Algemene Maatregel van Bestuur.
Anterieure overeenkomst: overeenkomst die wordt gesloten voordat er een
bestemmingsplan, met exploitatieplan, is vastgesteld.
Apparaatskosten: kosten gemaakt om de gemeentelijke organisatie in stand te houden
en te laten functioneren (bijvoorbeeld salariskosten, kosten voor huisvesting en
automatisering).
Baten: opbrengsten.
Bedrijfsvoering: de activiteiten om beleid te kunnen ontwikkelen en uitvoeren; vaak deelt
men ze in naar: personeel, informatie, automatisering, communicatie, organisatie,
financieel beheer en facilitaire diensten.
Begroting: vertaling van de beleidsvoornemens in een raming van baten en lasten.
Begroting na wijziging: de begroting inclusief de (financiële) vertaling van gedurende het
jaar genomen raadsbesluiten.
BTW-compensatiefonds (BCF): rijksfonds waar de gemeenten een bepaald deel van de
door hen betaalde BTW kunnen terugvorderen.
Doelmatigheid: (de mate waarin de) werkzaamheden met een afgesproken kwaliteit zo
goedkoop mogelijk worden uitgevoerd. Ook efficiëntie genoemd.
Doeltreffendheid: (de mate waarin de) geformuleerde doelen zijn gerealiseerd. Ook
effectiviteit genoemd.
Eigen vermogen: bezittingen minus de schulden.
Egalisatiereserve: vermogensbestanddelen die worden opgenomen om in de toekomst
fluctuaties in de (exploitatie) kosten op te vangen.
Financiële positie: de algemene financiële toestand van de gemeente.
Financieel toezicht: zie provinciaal toezicht.
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Financiering: het aantrekken van vreemd vermogen (kort en lang).
Gemeentefonds: fonds gevuld door het rijk waaruit de gemeenten het grootste deel van
hun financiële middelen ontvangen.
Gemeentegarantie: door de gemeente aan een bank gegeven waarborg.
Grondbedrijf: organisatieonderdeel belast met de exploitatie van bouwgronden binnen de
gemeente.
Grondexploitatie
1. Datgene dat het grondbedrijf doet.
2. Een plan van het grondbedrijf voor een bepaald gebied.
Incidentele baten en lasten: baten en lasten die eenmalig zijn.
Indexeren: aanpassing van bedragen vanwege waardevermindering door inflatie.
Jaarrekening: het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. De jaarrekening
bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting daarop.
Kapitaalgoederen: goederen die meerdere jaren nut geven; denk aan wegen, gebouwen,
riolen.
Kapitaallasten: rente- en afschrijvingslasten van kapitaalgoed(eren).
Krediet: eenmalig beschikbaar gesteld budget voor een specifiek doel.
Kwarttarief: een kwarttarief van de rioolheffing eigenarendeel is van toepassing indien
het een
ongebouwde onroerende zaak betreft of indien er sprake is van een bebouwde
onroerende zaak met een bruto vloeroppervlak van minder dan 40 m2,
Lasten: kosten.
Liquiditeiten: kasgeld en bank- en girosaldi.
Lokale heffingen: belastingen en rechten die een gemeente kan heffen.
Lokale lastendruk: kosten die gemiddeld per huishouden betaald moeten worden voor
afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB.
Marktwaarde: waarde van een zaak (bouwgrond, gebouwen e.d.) in het economische
verkeer.
Niet-woningen: een roerende of onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient.
Nominale waarde: waarde zoals die staat aangegeven op een waardepapier zoals een
bankbiljet, een munt, een aandeel of een obligatie. De nominale waarde kan afwijken van
de beurswaarde.
Onbenutte belastingcapaciteit: het verschil tussen het maximum dat geheven kan
worden en de feitelijke belastingopbrengst.
Onderhoudsplannen: planning van het onderhoud van kapitaalgoederen met aandacht
voor tijd, kwaliteit en geld.
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Onderuitputting: achterblijven van de feitelijke lasten bij de in de begroting opgenomen
bedragen.
Planning en control cyclus: voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van de begroting en
verantwoording erover in tussentijdse rapportages en jaarrekening.
Planschade: schade voor particulieren bij de uitvoering van overheidsplannen.
P.m.: Pro memorie, ter herinnering. Wordt gebruikt bij begrotingen of kostenramingen
als (nog) geen uitsluitsel bestaat over de kosten.
Rechtmatigheid: hiervan is sprake als in de bedrijfsvoering wordt voldaan aan de
wettelijke eisen en interne regelgeving.
Reserve: een bedrag dat voor een bepaald doel apart is gezet (gereserveerd) door de
raad, maar waar geen verplichting voor bestaat. Het betreft dus eigen vermogen,
waarvan het doel door de raad gewijzigd kan worden.
Resultaat: het saldo van de begroting of jaarrekening.
Resultaat na bestemming: dit is het resultaat vóór bestemming plus de mutaties in de
reserves.
Resultaat voor bestemming: saldo van baten en lasten vóór mutaties in de reserves.
Saldo financieringsfunctie: de rentebaten en rentelasten vormen het saldo van de
financieringsfunctie.
Stelposten: begrotingsposten waarvan de besteding nog moet worden uitgewerkt.
Structurele baten en lasten: baten en lasten die bij ongewijzigd beleid en
omstandigheden voor meerdere jaren vaststaan.
Treasury: Engelse term voor het vakgebied rond in- en uitgaande geldstromen, en hun
kosten, opbrengsten en risico’s.
Vervangingsinvesteringen: investeringen ter vervanging van kapitaalgoederen.
Voorziening: een bedrag dat apart is gezet voor een onvermijdelijke toekomstige uitgave
waarvan tijdstip en omvang niet exact bekend zijn (bijvoorbeeld onderhoud wegen). Een
voorziening is vreemd vermogen.
Weerstandscapaciteit: het vermogen dat kan worden ingezet om tegenvallers (risico’s)
op te vangen.
Weerstandsvermogen: de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en alle risico’s
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen.
Wet Fido: wet regelt de voorwaarden waaronder een gemeente geld kan lenen en mag
uitlenen.
WOZ-waarde: de waardetaxatie van een woning of niet-woning gebaseerd op de Wet
Waardering Onroerende Zaken.
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Inleiding
Algemeen
Voor u liggen de jaarstukken die zijn opgesteld conform de verplichtingen uit het
Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV).
Op grond van artikel 24 BBV bestaan de jaarstukken uit een:
• Programmaverslag met de programmaverantwoording en de paragrafen en een
• Jaarrekening met de balans met toelichting en de productenrealisatie.
De in deze jaarrekening opgenomen balans met uitgebreide toelichting voldoet aan de
verplichtingen uit de BBV.
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Balans per 31 december 2016
(bedragen x € 1.000,=)
ACTIVA
Vaste activa

31-dec-16

Immateriële vaste activa
- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen
en het saldo van agio en disagio
- Kosten van onderzoek en ontwikkeling
- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

31-dec-15

1.000

1.000

Materiële vaste activa
- Investeringen met een economisch nut
- gronden uitgegeven in erfpacht
- overige investeringen met een economisch nut
- investeringen met een economisch nut (waarvoor heffing
kan worden geheven)
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend
een maatschappelijk nut

1.012

1.012
27.815

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

22.246

19.864
7.430

15.063
6.668

521

515

2.734

34

34

2.700

2.834

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
- Grond- en hulpstoffen:
- gronden in voorraad
- niet in exploitatie genomen bouwgronden
- overige grond- en hulpstoffen
- Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie
- Gereed product en handelsgoederen
- Vooruitbetalingen
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter
dan één jaar
- Vorderingen op openbare lichamen
- Verstrekte kasgeldleningen
- Rekening-courantverhoudingen met niet
financiële instellingen
- Overige vorderingen
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist

2.868

31.549

26.126

5.962

10.253

-

1.284
2.389

5.953
9

6.574
6

11.888

Liquide middelen
- Kassaldi
- Bank- en girosaldi

12.268

2.083

1.968

46
962
8.797

46
1.274
8.980
279

14
265

Overlopende activa
- vooruitbetaalde bedragen
- nog te ontvangen bedragen
Totaal vlottende activa

27
15
12

1.873
1.119
754

Totaal-generaal

10

2.373
64
2.309

20.002

24.921

51.551

51.047

Balans per 31 december 2016
(bedragen x € 1.000,=)
PASSIVA
Vaste passiva

31-dec-16

Eigen vermogen
- Algemene reserve
- Bestemmingsreserve
- voor egalisatie van tarieven
- overige bestemmingsreserves
- Nog te bestemmen resultaat

31-dec-15

34.416

Voorzieningen
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen,
risico's
- Onderhoudsegalisatievoorzieningen
- Door derden beklemde middelen met een
specifieke aanwendingsrichting

34.908

28.771

28.912

4.438
1.207

4.846
1.150
9.299

9.553

6.267

6.618

3.032

2.935

Vaste schulden met een rentetypische looptijd
van één jaar of langer
- Obligatieleningen
- Onderhandse leningen van:
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
- binnenlandse banken en overige financiële
instellingen
- Binnenlandse bedrijven
- Overige binnenlandse sectoren
- Buitenlandse instellingen, fondsen, banken,
bedrijven en overige sectoren
- Waarborgsommen

Totaal vaste passiva

43.715

44.461

3.847

3.544

Vlottende passiva
Netto vlottende schulden met een rente
typische looptijd korter dan één jaar
- Kasgeldleningen
- Bank- en girosaldi
- Overige schulden

3.847

Overlopende passiva
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die
in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen
- Van EU, Rijk en provincie ontvangen voorschotbedragen voor
specifieke uitkeringen, die dienen ter dekking van lasten van
volgende begrotingsjaren
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van de volgende
begrotingsjaren komen

Totaal vlottende passiva

17
3.527
3.989

3.042

2.837

1.737

1.152

1.305

7.836

6.586

Totaal-generaal

51.551

51.047

Gewaarborgde geldleningen
Garantstellingen

19.830
768

18.345
1.007

11

Toelichting op de balans 31 december 2016
(bedragen x € 1.000,=)
Activa
Vaste activa
Immateriële vaste activa
De immateriële vaste activa bestaat uit het volgende onderdeel:

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Boekw.

Boekw.

31-12-16

31-12-15

1.000

1012

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:
Boekw.

Boekw.

31-12-16

31-12-15

In erfpacht uitgegeven gronden
- Investeringen met een economisch nut
- Investeringen met een economisch nut
(waarvoor heffing kan worden geheven)
- Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend
een maatschappelijk nut (openbare verlichting)

19.864

15.063

7.430

6.668

521

515

Totaal

27.815

22.246

De overige investeringen met economisch of maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
Boekwaarde ultimo
Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (maatschappelijk nut)
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
(waarvoor heffing mogelijk is)
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
waarvan inv. in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Woonruimten

31-12-16
5.459
12.242
613

31-12-15
920
11.865
618

7.430
235
125
1.036
521
154
27.815

6.668
104
154
1.237
515
165
22.246

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige
investeringen met economisch en maatschappelijk nut weer:
Boekw.

Investe-

Desinves-

Afschrij-

Bijdragen

31-12-15

ringen

teringen

vingen

van derden

Boekw.
31-12-16

Gronden en terreinen

920

4.540

-

1

-

Woonruimten

165

-

-

11

-

154

11.865

974

-

597

-

12.242

GGW* met mogelijk heffing

6.668

1.058

264

2

GGW* maatschappelijk nut

618

78

-

81

2

104

174

-

43

-

Bedrijfsgebouwen

Vervoermiddelen
Machines, apparaten, insallat.

154

11

Overige materiële vaste activa

1.237

144

515

26

22.246

7.005

waarvan inv in de openb.ruimte
Totaal

30

4
34

-

7.430
613
235

40

-

125

341

-

1.036

20

-

521

1.398

* GGW: Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd
zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens
duurzame waardeverminderingen.
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5.459

4

27.815

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
Beschikbaar
gesteld krediet
Grond Heusden Oost fase 2 en 3
Aankoop cultuurgronden Kruisbaan
Herinr. Burg. Wijnenstraat e.o.
Totaal

Werkelijk besteed
in 2016

Cumulatief ten
laste van krediet

545.200

545.200

730.000

730.806

730.806

1.475.979

763.643

1.030.650

2.751.179

2.039.648

2.306.655

13

545.200

Financiële vaste activa
(bedragen x € 1.000,=)
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2016 wordt in onderstaand
overzicht weergegeven.
Boekw.
31-12-15
Kapitaalverstrekkingen aan:
deelnemingen
gemeenschappelijke regelingen
overige verbonden partijen
Leningen aan:
woningbouwcorporaties
deelnemingen
overige verbonden partijen
Overige langlopende leningen
Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar
Totaal

Investeringen

34
-

Afschrijvingen/
aflossingen

Voorziening
deposito

Boekw.
31-12-16

-

-

-

2.834
-

100
-

234
-

-

34
2.700
-

2.868

100

234

-

2.734

In 2016 zijn er geen vaste activa waarvan afstoting overwogen wordt.
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Vlottende activa
Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:
2016

2015

0
0
0
0
0

1.284
0
2.389
0
0

0

3.673

5.953
0
9
0

6.574
0
6
0

5.962

6.580

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:
- gronden in voorraad
- voorziening gronden
- niet in exploitatie genomen bouwgronden
- voorziening gronden
- overige grond- en hulpstoffen

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie
- voorziening gronden
Gereed product en handelsgoederen
Vooruitbetalingen

Van de overige gronden kan van het verloop in 2016 het volgende overzicht worden gegeven:
Boekw.
31-12-15

NIEGG
naar MVA

Boekw.

Investe-

1-1-2016 ringen

Desinv-

Winst/

Boekw.

Voorziening

teringen

Verlies

31-12-16

Verlieslatend

uitname

Boekw.
31-12-16

compex

Gronden in voorraad:
Loverbosch voorraad N1801 N343

293

-293

0

0

0

0

0

0

0

34114030 Ostade C

169

-169

0

0

0

0

0

0

0

34114040 Garagebedrijf van Mierlo

147

-147

0

0

0

0

0

0

0

34114060 Heusden Oost glastuinbouw

404

-404

0

0

0

0

0

0

0

34114070 Heusden Oost agrarisch

271

-271

0

0

0

0

0

0

0

1.284

-1.284

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

Van de niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) kan het volgende overzicht worden gegeven:
Boekw.

NIEGG

31-12-15

naar MVA

Boekw.

Investe-

1-1-2016 ringen

Desinv-

Boekw.

Voorziening

teringen

31-12-16

Verlieslatend

Boekw.

prijs per

31-12-16

m2

compex
Niet in expl genomen gronden:
G210 Loverbosch oostzijde fase 1bcd

1.501

-1.501

0

132

-132

0

0

0

0,00

G736 Heusden Oost fase 2,3

545

-545

0

0

0

0

0

0

0,00

G740 Ondergrond Unitas

343

-343

0

3

-3

0

0

0

0,00

2.389

-2.389

0

135

-135

0

0

0

Totaal
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Van de bouwgronden in exploitatie (BIE) kan het volgende overzicht worden gegeven:
Boekw.

Uit niet in

Investe-

Desinves- Winst/verlies
herclas-

Boekw.

31-12-15

exploitatie

ringen

tering

31-12-16 Verlieslatend

uitname

sificatie

genomen

Voorziening

Boekw.
31-12-16

compex

bouwgrond
Grondexploitatie:
-281

0

178

-811

G725 Heusden Oost fase 1

2.069

0

235

-678

Woningen

1.788

0

413

-1.489

181

G209 Loverbosch oostzijde toekomst 1a

G150 Florapark (De Stegen)

4.786

0

Bedrijventerreinen

4.786

0

Totaal

6.574

0

274
274

0

-640

0

-640

0

1.626

0

1.626

0

986

0

986

0

0

0

4.967

0

4.967

0

0

0

4.967

0

4.967

-1.489

274

0

5.953

0

5.953

0
413

Totaal grondbedrijf

5.953

Hieronder worden de nog te maken kosten, opbrengsten en het resultaat per exploitatie aangegeven.
Deze kosten en opbrengsten zijn gebaseerd op geactualiseerde grondexploitaties (maart 2017).
Wanneer een exploitatie negatief wordt, zal dit worden gecorrigeerd in de boekwaarde of er wordt een
voorziening gevormd.
Nog te maken

Nog te realiseren

Geraamd

kosten

opbrengsten

resultaat

G209 Loverbosch oostzijde toekomst 1A

1.195

-2.221

1.666

p.m.

p.m.

p.m.

G725 Heusden Oost fase 1

1.885

-3.511

213

G150 Florapark (De Stegen)

5.224

-10.596

406

G210 Loverbosch vervolgfase

Toelichting resultaten projecten
Het resultaat van Loverbosch Oostzijde fase 1 is positief € 1.665.000,=. Door langere doorlooptijd van dit project is winstneming
slechts gedeeltelijk mogelijk (tussentijdse winstneming). Een bedrag van € 274.000,= is ten gunste van de reserve
eenmalige bestedingen gebracht.
De grondexploitatie van Heusden Oost fase 1 is geactualiseerd.
Het resultaat van dit project is bijgesteld van € 0,= voordelig naar € 212.686,= postitief in 2021. De exploitatie is voornamelijk
voordelig geworden doordat geen financieringskosten meer kunnen worden toegerekend, als gevolg van wijziging besluit
begroting en verantwoording.
De grondexploitatie Florapark bedrijventerrein heeft grotendeels stilgelegen in 2016 als gevolg van een procedure
bij de Raad van State. Gezien de recente uitspraak kan tot uitvoering worden overgegaan.
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Uitzettingen korter dan één jaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder
kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Soort vordering

Saldo 31-12-16

Vorderingen op openbare lichamen
Verstrekte kasgeldleningen
Rekening-courantverhoudingen met niet
financiële instellingen
Overige vorderingen
Uitzettingen in 's Rijks schatkist

Voorziening
oninbaarheid

2083
-

Totaal

Saldo 31-12-15
0
-

1979
-

46
962
8.797

669
-

46
1.274
8.980

11.888

669

12.279

Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Kassaldi
Banksaldi/girosaldi

2016

2015

14
265
279

15
12
27

2016

2015

Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen rijk
Nog te ontvangen bedragen overigen

1.119
77
677
1.873
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64
131
2.178
2.373

Passiva
(bedragen x € 1.000,=)
Eigen Vermogen
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:
31-12-16

31-12-15

Algemene reserve
Bestemmingsreserves:
- voor egalisatie van tarieven
- overige bestemmingsreserves
Resultaat na bestemming

28.771

28.912

4.438
1.207

4.846
1.150

Totaal

34.416

34.908

Het verloop in 2016 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.
Reserves

Saldo
31-12-15

Toe-

Onttrek-

Bestemming

Vermin-

Saldo

voeging

king

resultaat

dering

31-12-16

2015

ter dekking
van afschrijvingen

Personeelskosten

91

-

-

-

91

15

314

-

-

108

114

-

30

-

-

84

-

383

29

-

-

354
-

I & A 2007-2008

407

Informatie- en computertechnologie
I & A Algemeen
Onderwijshuisvestiging VO

-

-

-

-

55

3

4

-

-

54

1.139

54

310

-

-

883

Ondo/Dos uitbreiding

276

14

17

-

-

273

NWC Nieuwbouw

793

40

47

-

-

786

Kunstgrasveld Ondo

-

34

-

-

-

34

35

5

-

-

-

40

Museum

349

23

40

-

-

332

Sociaal Domein

515

257

270

-

-

502

99

2

-

-

-

101

280

12

-

-

224

2.577

97

-

-

2.674

22

-

-

572

2.161

-

-

26.097

100

-

-

-

3.412

-

-

33.209

Klimaatproject scholen
Renovatie de Schop

Kunstgrasveld Olympia Boys

Verkeer uitvoering VCP
Overige volkshuisvesting verkoop HNG
Bouwgrondexploitatie grondbedrijf
Centrumvisie
Algemene baten en lasten
Frictie speed besparen
Totaal
Resultaat na bestemming

-

594
26.334
100
33.758

-

1.924
2.863

68
-

1.150

1.207

34.908

34.416

Onder "Bestemming resultaat" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de
bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.
Het resultaat 2015 bedroeg € 1.149.525,33.
Vanuit de reserve eenmalige bestedingen is een budget van €643.734,00 overgeheveld naar
2016. Het daadwerkelijke voordeel ten gunste van de reserve eenmalige bestedingen is
hiermee € 505.791,00.
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Naam reserve

Soort
reserve
(functie)

Looptijd

Vermeerderingen
bijboeken
toevoegingen
inflatierente
t.l.v.
1,75%
exploitatie /
rekenreserves
rente
3,75%

Saldo
01-01-16

Reserves
Programma 1: Bestuur en Dienstverlening
Kostenplaats personeel
Reserve personeelskosten
Doel: het opvangen van incidenteel hogere dan geraamde personeelslasten.

Bestemmings- continue
reserve
(besteding)

90.634,13

Kostenplaats automatisering
Reserve I & A 2007
Doel: bestemmingsreserve ter afdekking van de kapitaallasten die betrekking
hebben op het I & A plan 2007. De rekenrente wordt aan deze reserve toegevoegd.

Bestemmings- 2007 t/m
reserve
einde
(besteding)
afschrijving

233.586,26

8.759,48

Reserve I & A 2008
Doel: bestemmingsreserve ter afdekking van de kapitaallasten die betrekking
hebben op het I & A plan 2008. De rekenrente wordt aan deze reserve toegevoegd.

Bestemmings- 2008 t/m
reserve
einde
(besteding)
afschrijving

173.855,45

6.519,58

Reserve informatie- en computertechnologie
Doel: het opvangen van incidenteel hoger dan geraamde ICT lasten.

Bestemmings- continue
reserve
(besteding)

114.400,17

Reserve I&A algemeen
Doel:

Bestemmingsreserve
(besteding)

0,00

382.603,93

Programma 2: Sociaal domein
Product 421.1 en 423.1 Onderwijshuisvesting basisonderwijs
Reserve klimaatprojekt scholen
Doel: deze reserve is gevormd om de kapitaallasten van het klimaatproject energiezuinige scholen af te dekken. De hoogte van de reserve is gelijk aan de totale kapitaallasten. De rente conform annuïteit wordt aan de reserve toegevoegd.

Bestemmings- 2011 t/m
reserve
2015
(besteding)

54.942,97
2.747,15
0,00 vast percentage
van 5%

Product 530.1 Sport
Reserve renovatie de Schop
Doel: deze reserve is gevormd om de kapitaallasten van renovatie de Schop af te
dekken. De hoogte van de reserve is gelijk aan de totale kapitaallasten.
De rente conform annuïteit wordt aan de reserve toegevoegd.

Bestemmings- 2008 t/m
reserve
2020
(besteding)

1.138.540,16

54.080,66
vast percentage
van 4,75%

Reserve nieuwbouw/uitbreiding ONDO/DOS
Doel: deze reserve is gevormd om de kapitaallasten van de nieuwbouw kleedlokalen
ONDO/DOS af te dekken. De hoogte van de reserve is gelijk aan de totale kapitaallasten.
De rente conform annuïteit wordt aan de reserve toegevoegd.

Bestemmings- 2011 t/m
reserve
2050
(besteding)

276.377,39

13.818,87
vast percentage
van 5%

Reserve nieuwbouw accommodatie NWC
Doel: deze reserve is gevormd om de kapitaallasten van de nieuwbouw accommodatie
NWC af te dekken. De hoogte van de reserve is gelijk aan de totale kapitaallasten.
De rente conform annuïteit wordt aan de reserve toegevoegd.

Bestemmings- 2011 t/m
reserve
2050
(besteding)

793.377,47

39.668,87
vast percentage
van 5%

Reserve kunstgras ONDO
Doel: deze reserve is gevormd ter dekking voor vervanging van de toplaag. De
gemeente zal een bedrag bijdragen.

Bestemmingsreserve
(besteding)

Reserve kunstgrasveld Olympia Boys
Doel: deze reserve is gevormd ter dekking voor vervanging van de toplaag. De
gemeente zal een bedrag bijdragen van maximaal € 90.000,00.

Bestemmings- 2014 t/m
reserve
2026
(besteding)

34.578,37

899,04
vast percentage
van 2,6%

4.735,00

Bestemmings- t/m 2011
reserve
(besteding)

349.301,92

13.098,82

9.400,00

0,00

33.588,00

Product 541.1 Cultuur
Reserve museum ( vernieuwbouw )
Doel: reservering t.b.v. nieuwbouw museum
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Verminderingen
onttrekkingen

Saldo
31-12-16

Gewenste/
maximale
hoogte

Toelichting op geplande stortingen en onttrekkingen

90.634,13

164.378,90

77.966,84

De onttrekkingen zijn gelijk aan de in de staat van activa
opgenomen kapitaallasten

149.370,17

31.004,86

De onttrekkingen zijn gelijk aan de in de staat van activa
opgenomen kapitaallasten

30.828,90

83.571,27

28.465,00

354.138,93

n.v.t.

3.649,27

54.040,85

De onttrekkingen zijn gelijk aan de in de staat van activa
opgenomen kapitaallasten

309.479,76

883.141,06

De onttrekkingen zijn gelijk aan de in de staat van activa
opgenomen kapitaallasten

16.965,34

273.230,92

De onttrekkingen zijn gelijk aan de in de staat van activa
opgenomen kapitaallasten

46.622,53

786.423,81

De onttrekkingen zijn gelijk aan de in de staat van activa
opgenomen kapitaallasten

33.588,00

40.212,41

39.653,49

332.147,25
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Product 923.1 Uitkering deelfonds sociaal domein
Reserve Sociaal Domein
Doel: deze reserve is gevormd ter dekking voor opvang risico's sociaal domein
over 2015 t/m 2017

Bestemmings- 2015 t/m
reserve
2017
(besteding)

514.775,00

257.443,00

Programma 4: Wonen, infrastructuur en ontwikkeling
productnr. 210.8 Verkeer
Reserve uitvoering VCP
Doel: uit deze reserve worden de VCP-maatregelen gedekt (2e fase VCP).
Het betreft een groot aantal eenmalige verkeersmaatregelen die in een
periode van 5 jaar gerealiseerd moeten worden.

Bestemmings
reserve
(besteding)

tot 2010

99.021,34

1.732,87

Bestemmings- tot 2020
reserve
(besteding)

279.519,74

11.879,59
vast percentage
van 4,25%

Product 822.1 Overig volkshuisvesting (o.a. vergunningverlening)
Reserve verkoop HNG
Doel: deze reserve is gevormd om de uitkering HNG ten gunste van de
exploitatie te brengen.

Product 830.2 Bouwgrondexploitatie
Algemene reserve grondbedrijf
Doel: deze reserve is om toekomstige risico's binnen het grondbedrijf af te
dekken. De hoogte is bepaald o.b.v. de provinciale norm ( jaargemiddelde van
verkoopopbrengsten van 10 jaren afgelopen 5 jaar en komende 5 jaar).

Algemene
reserve
grondbedrijf
(buffer)

continue

2.577.469,71

Reserve centrumvisie
Doel: de realisatie van het centrumplan loopt via de reserve centrumvisie. De reserve
is ter dekking van de projecten: Midasterrein, Centrumvisie en GVVP maatregelen in het
centrum.

Bestemmings
reserve
(besteding)

continue

593.682,32

Algemene reserve, vrij aanwendbaar
Doel: deze reserve is bedoeld voor het opvangen van tegenvallers in de
de reguliere exploitatie, calamiteiten en het opvangen van de risico's opgenomen
in de risicoparagraaf. De hoogte is berekend op basis van provinciale norm.

Algemene
reserve
(buffer)

continue

2.011.557,85

Algemene reserve, niet vrij aanwendbaar
Doel: de rente- opbrengst van deze reserve is om structurele dekkingsmiddelen
te genereren voor de exploitatielasten. Wanneer deze reserve wordt ingezet voor
andere doeleinden moeten er structurele dekkingsmiddelen worden gezocht.

Algemene
reserve
(Inkomen)

continue

17.774.460,42

Reserve eenmalige bestedingen
Doel: het doen van eenmalige uitgaven, waarover niet hoeft te worden
afgeschreven, omdat het nut zich niet uitstrekt over meerdere jaren of
omdat er geen vervanging hoeft plaats te vinden in de toekomst.

Algemene
reserve
(besteding)

continue

Reserve frictie speed besparen
Doel: de reserve is bedoeld om bezuinigingen in het kader van Speed besparen
af te dekken.

Bestemmings- t/m 2018
reserve
(besteding)

96.655,11

0,00

-

Programma 5: Financiën
Product 913.1 Algemene baten en lasten

Saldo rekening baten/lasten
2015
2016

75.433,42

rente
naar exploitatie

6.548.286,73

51.995,00

100.000,00

1.795.897,33

0,00

1.149.525,33
1.182.954,48

Totaal Reserves

34.907.892,73
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377.288,46

3.666.621,74

270.324,06

501.893,94

100.754,21

67.784,00

223.615,33

572,36

2.673.552,46

21.835,69

571.846,63

n.v.t

De reserve is gekoppeld aan de in de staat van activa opgenomen
opbrengst verkoop HNG. Conform nota reserves en voorzieningen
moet rekenrente toegepast worden. Dit wordt gecorrigeerd bij
voorjaarsberap 2010.

n.v.t.

n.v.t.

geen duidelijk/concreet doel dus geen rentetoevoeging

2.086.991,27

n.v.t.

109.936,00

17.664.524,42

n.v.t.

2.050.654,99

6.345.524,07

n.v.t.

100.000,00

1.149.525,33
1.206.935,28
4.560.045,79

34.415.737,94
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Toelichting stortingen en onttrekkingen reserves
Reserve

Omschrijving

Reserve uitvoering VCP
Totaal reserve uitvoering VCP
Reserve klimaatprojekt scholen
Reserve klimaatprojekt scholen
Totaal reserve klimaatprojekt scholen
Reserve renovatie De Schop
Reserve renovatie De Schop
Totaal reserve renovatie De Schop
Reserve nieuwbouw/uitbreiding ONDO/DOS
Reserve nieuwbouw/uitbreiding ONDO/DOS
Totaal reserve nieuwbouw/uitbreiding ONDO/DOS
Reserve nieuwbouw accommodatie NWC
Reserve nieuwbouw accommodatie NWC
Totaal reserve nieuwbouw accommodatie NWC
Reserve kunstgrasveld ONDO
Reserve kunstgrasveld ONDO
Totaal reserve kunstgrasveld ONDO
Reserve kunstgrasveld Ommel
Reserve kunstgrasveld Ommel
Totaal reserve kunstgrasveld Ommel
Reserve Museum ( vernieuwbouw )
Reserve Museum ( vernieuwbouw )
Reserve Museum ( vernieuwbouw )
Totaal reserve Museum ( vernieuwbouw )
Reserve Sociaal Domein
Reserve Sociaal Domein
Reserve Sociaal Domein
Reserve Sociaal Domein
Reserve Sociaal Domein
Reserve Sociaal Domein
Totaal reserve Sociaal Domein
Reserve verkoop HNG
Reserve verkoop HNG
Totaal reserve verkoop HNG
Algemene reserve grondbedrijf
Algemene reserve grondbedrijf
Algemene reserve grondbedrijf
Algemene reserve grondbedrijf
Totaal algemene reserve grondbedrijf
Reserve Centrumvisie
Reserve Centrumvisie
Reserve Centrumvisie
Totaal reserve Centrumvisie
Alg reserve, vrij aanwendbaar
Totaal alg reserve, vrij aanwendbaar
Alg reserve, niet vrij aanwendbaar
Totaal alg reserve, niet vrij aanwendbaar
Reserve eenmalige besteding
Reserve eenmalige besteding
Reserve eenmalige besteding
Reserve eenmalige besteding
Reserve eenmalige besteding
Reserve eenmalige besteding
Reserve eenmalige besteding
Reserve eenmalige besteding
Reserve eenmalige besteding
Reserve eenmalige besteding
Reserve eenmalige besteding
Reserve eenmalige besteding
Reserve eenmalige besteding

Toevoeging rente reserves
kapitaallasten 2016
Toevoeging rente reserves
kapitaallasten 2016
Toevoeging rente reserves
kapitaallasten 2016
Toevoeging rente reserves
kapitaallasten 2016
Toevoeging rente reserves
jaarlijkse storting
eenmallige storting
storting/beschikking 2016
Toevoeging rente reserves
kapitaallasten 2016
storting/beschikking 2016
Toevoeging rente reserves
mutatie saldo sociaal domein exploitatie
naar exploitatie sociaal domein 2016
egalisatie sociaal domein 2016
opzet lokaal gebiedsteam
resultaat 2015 toegevoegd
kredieten toegevoegd aan reserve
storting/beschikking 2016
Toevoeging rente reserves
naar voorziening gronden
terugboeken naar reserve
Resultaat G740 Unitas
Toevoeging rente reserves
incidentele sub info kunstwerk
Resultaat G321 panden Koningsplein
fontein Burg. Ploegmakerspark
Toevoeging rente reserves
revit. openbare ruimte Bloemenwijk
opschonen reserves I&A
kunstgrasveld ONDO
revit. openbare ruimte Bloemenwijk
kunstgrasveld ONDO
bestuursopdracht samenwerking belastingen
extra ivm verhoogde asielinstroom
corr. toevoeging rente
restant resultaat naar res eenm best
corr. turap najaar 2015
extra ivm verhoogde asielinstroom
opstellen grondslagendocument vpb
corr. inhuur I&A
Toev begrote rente REB
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Bedrag
-1.732,87
-1.732,87
3.649,27
-2.747,15
902,12
309.479,76
-54.080,66
255.399,10
16.965,34
-13.818,87
3.146,47
46.622,53
-39.668,87
6.953,66
-4.420,00
-29.168,00
-33.588,00
-4.735,00
-899,04
-5.634,04
39.653,49
-9.400,00
-13.098,82
17.154,67
-5.866,00
5.186,00
243.733,00
27.271,06
-139.205,00
-118.238,00
12.881,06
67.784,00
-11.879,59
55.904,41
541.260,31
-541.260,31
572,36
-96.655,11
-96.082,75
6.300,00
1.035,69
14.500,00
21.835,69
-75.433,42
-75.433,42
109.936,00
109.936,00
161.688,63
29.168,00
-400.000,00
-64.168,00
-15.000,00
-62.024,00
-103.990,00
-505.791,33
-299.240,00
-62.024,00
-2.650,00
-96.000,00
51.995,00

Totaal reserve eenmalige besteding
Actualisatie bestemmingsplannen
Totaal actualisatie bestemmingsplannen
Toerisme en recreatie
Toerisme en recreatie
Totaal toerisme en recreatie
Nota kunstbeleid
Totaal nota kunstbeleid
Plattelandsontwikkeling
Totaal plattelandsontwikkeling
Onderzoek samenwerkingsmogelijkheden
Totaal onderzoek samenwerkingsmogelijkheden
Uitvoeringsmaatregelen GVVP
Totaal uitvoeringsmaatregelen GVVP
Armoedebestrijding tbv kinderen
Totaal armoedebestrijding tbv kinderen
Scannen bouwvergunningen
Totaal scannen bouwvergunningen
Onderhoud Heerbaan
Totaal onderhoud Heerbaan
Basisvoorziening Asten-Someren
Totaal basisvoorziening Asten-Someren
Infrastructurele projecten
Totaal infrastructurele projecten
Digitalisering P&O (YouPP/IKB)
Totaal digitalisering P&O (YouPP/IKB)
Groenonderhoud door burgers
Totaal groenonderhoud door burgers
Planschade BMV Heusden
Totaal planschade BMV Heusden
RUD en liquidatie SRE-Milieudienst
Totaal RUD en liquidatie SRE-Milieudienst
Fietsvoorziening Meijelseweg
Totaal fietsvoorziening Meijelseweg
Onderhoud Heesakkerweg
Totaal onderhoud Heesakkerweg
Actualiseren bp buitengebied
Totaal actualiseren bp buitengebied
Updaten GVVP
Totaal updaten GVVP
Afbouw subsidie leslokalen Rick
Totaal afbouw subsidie leslokalen Rick
Uitbreiding griffierfunctie
Totaal uitbreiding griffierfunctie
Herinrichting Hoogstraat
Totaal herinrichting Hoogstraat
Aanschaf en invoering "Guido"
Totaal aanschaf en invoering "Guido"
Frictiekn.voorber.kn. Peel 6.1
Totaal frictiekn.voorber.kn. Peel 6.1
Frictiekn.samenwerking werf
Frictiekn.samenwerking werf
Totaal frictiekn.samenwerking werf
Frictiekn.samenwerking Peel 6.1
Totaal frictiekn.samenwerking Peel 6.1
Resultaat Grondbedrijf
Totaal resultaat Grondbedrijf
Totaal oplossing DIV 2015-2017
Totaal oplossing DIV 2015-2017
Herinr.Burg.Wijnenstr.eo
Totaal herinr.Burg.Wijnenstr.eo
Onderhoud brug over de AA

storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
aframing krediet planschade BMV Heusden
aframing krediet RUD en liquidatie SRE
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
taakstelling gedekt uit frictie budget samenwerkin
taakstelling Werf onttrekking gecorrigeerd
storting/beschikking 2016
Tussentijdse winstneming Loverbosch fase 1
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
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-1.368.035,70
1.200,00
1.200,00
17.024,48
-15.000,00
2.024,48
6.000,00
6.000,00
52.956,62
52.956,62
5.243,11
5.243,11
-253,70
-253,70
2.854,95
2.854,95
43.188,96
43.188,96
231.357,34
231.357,34
6.427,90
6.427,90
26.787,78
26.787,78
34.706,40
34.706,40
3.878,55
3.878,55
65.000,00
65.000,00
186.000,00
186.000,00
138.057,80
138.057,80
10.663,22
10.663,22
41.017,91
41.017,91
9.987,84
9.987,84
3.750,00
3.750,00
9.900,00
9.900,00
2.902,25
2.902,25
4.154,00
4.154,00
19.197,06
19.197,06
52.343,00
-18.844,00
33.499,00
-9.644,50
-9.644,50
-274.000,00
-274.000,00
60.354,03
60.354,03
218.916,36
218.916,36
9.884,00

Totaal onderhoud brug over de AA
Subsidieregeling monumentenzorg
Totaal subsidieregeling monumentenzorg
Invoering Vpb
Totaal invoering Vpb
Revit. openb. ruimte Bloemenwijk
Totaal revit. openb. ruimte Bloemenwijk
Doorontwikkeling zaakgericht werken
Totaal doorontwikkeling zaakgericht werken
Tijdelijk personeel 2016
Totaal tijdelijk personeel 2016
Bijdrage voorbereidingskn. Peel 2016
Bijdrage voorbereidingskn. Peel 2016
Totaal bijdrage voorbereidingskn. Peel 2016
Bijdr. aanleg kunstgrasveld ONDO
Totaal bijdr. aanleg kunstgrasveld ONDO
Kosten electra infokunstwerk Markt
Totaal kosten electra infokunstwerk Markt
Uitvoering samenwerking belastingen
Totaal uitvoering samenwerking belastingen
Opstartkosten 5 peelgemeenten
Totaal opstartkosten 5 peelgemeenten
Verhoogde asielinstroom
Totaal verhoogde asielinstroom
Toekomstvisie veerkrachtig bestuur
Totaal toekomstvisie veerkrachtig bestuur
Inhuur I&A 2016-2017 web/syst/serv/ZGW
Totaal inhuur I&A 2016-2017 web/syst/serv/ZGW
Totaal reserve eenmalige bestedingen
Reserve I & A 2007
Reserve I & A 2007
Reserve I & A 2007
Totaal reserve I & A 2007
Reserve I & A 2008
Reserve I & A 2008
Reserve I & A 2008
Totaal reserve I & A 2008
Res.frictie speed besparen
Totaal res.frictie speed besparen
Saldo rekening baten/lasten
Saldo rekening baten/lasten
Saldo rekening baten/lasten
Saldo rekening baten/lasten
Saldo rekening baten/lasten
Saldo rekening baten/lasten
Saldo rekening baten/lasten
Saldo rekening baten/lasten
Totaal saldo rekening baten/lasten
Reserve info- en computertechnologie
Reserve info- en computertechnologie
Reserve info- en computertechnologie
Totaal reserve info- en computertechnologie
Reserve I&A algemeen
Reserve I&A algemeen
Reserve I&A algemeen
Reserve I&A algemeen
Reserve I&A algemeen
Reserve I&A algemeen
Totaal reserve I&A algemeen
TOTAAL STORTINGEN EN ONTTREKKINGEN RESERVES

storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016
storting/beschikking 2016

9.884,00
63.280,00
63.280,00
6.180,11
6.180,11
219.186,31
219.186,31
15.849,83
15.849,83
35.000,00
35.000,00
6.019,20
23.980,80
30.000,00
35.000,00
35.000,00
325,00
325,00
1.817,52
1.817,52
139.000,00
139.000,00
22.645,68
22.645,68
500,00
500,00
56.002,55
56.002,55

202.762,66
opschonen reserves I&A
kapitaallasten 2016
Toevoeging rente reserves

80.784,98
83.593,92
-8.759,48
155.619,42
opschonen reserves I&A
140.130,32
kapitaallasten 2016
9.239,85
Toevoeging rente reserves
-6.519,58
142.850,59
corr. frictie reserve speed besparen
100.000,00
100.000,00
-907.316,01
907.316,01
overboeking resultaat 2015
-7.768,00
overboeking resultaat 2015
7.768,00
uitboeken resultaat 2015
1.149.525,33
resultaat 2016
-1.188.820,48
resultaat 2016
5.866,00
resultaat 2016
-23.980,80
-57.409,95
buiten beter app
6.800,00
upgrade office 2003
4.663,53
upgrade infrastructuur
19.365,37
30.828,90
BRK monitor
7.000,00
implementatie berichtenbox MijnOverheid 3.050,00
upgrade naar GT-WOZ
18.415,00
opschonen reserves I&A
-161.688,63
opschonen reserves I&A
-80.784,98
opschonen reserves I&A
-140.130,32
-354.138,93
492.154,79
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Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in 2016 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Onderhoudsvoorziening (egalisatie van lasten)
Saldo

Toevoeging

Vrijval

Aanwending Saldo

31-12-15

Gemeentehuis
Gebouwen/terreinen openb.wrk
Onderwijshuisvesting BO
Peuterspeelzalen Ostade/Heusd.
Sportaccommodaties diversen
Gymzaal Schoolstraat
Zwembad de Schop
Sporthal de Schop
Beiaard
Jeugdonderkomens
Brandweer en rampenbestrijding
Openbare begraafplaats
Wegen, straten, pleinen en verkeerm.
Woningexploitatie/bouw
Molen
Monumentenbeleid
Subtotaal

31-12-16

290
87
32
72
610
13
102
147
33
184
109
20
1.002
95
46
93
2.935

60
13
30
11
71
11
71
12
8
14
13
1
794
13
14
64
1.200

0
0
0
3
63
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
72

77
22
15
4
113
2
60
26
1
85
15
2
602
1
1
5
1.031

273
78
47
76
505
22
113
133
40
107
107
19
1.194
107
59
152
3.032

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's
Saldo

Toevoeging

Vrijval

Aanwending Saldo

31-12-15

Pensioenen wethouders
Eigenrisicodrager WAO/WIA
IHP
Bebossing gronden
Afvalstoffenheffing
Egalisatie riool
Subtotaal

31-12-16

1.750
253
290
137
234
3.954
6.618

162
104
0
2
4
21
293

0
0
290
82
147
7
526

42
76
0
0
0
0
118

1.870
281
0
57
91
3.968
6.267

Door derden beklemde middelen spec. aanw.
Saldo

Toevoeging

Vrijval

Aanwending Saldo

31-12-15

Subtotaal
Totaal

31-12-16

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9.553

1.493

598

1.149

9.299

In de kolom Vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten
en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten
laste van de voorziening gebracht.
Bovenstaand overzicht sluit aan op de balans 1-1-2016 en de eindbalans 31-12-2016.
Bij vergelijking met het volgende overzicht, de staat van voorzieningen, doet zich
het volgende verschil voor:
- de voorziening dubieuze debiteuren is in mindering gebracht op overige vorderingen.
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Naam voorziening

Soort
voorziening
(functie)

Looptijd

Saldo
1-1-2016

Vermeerderingen
Toevoegingen
Overige
t.l.v.
toevoegingen
exploitatie

Voorzieningen
Programma 1: Bestuur en Dienstverlening
Product 001.1 Bestuursorganen
Voorziening pensioenen wethouders
Doel: voorziening voor uitkering pensioenen aan oud wethouders

Voorziening
voor
verplichtingen
en risico's

continue

1.750.110,81

109.809,00

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

290.226,48

59.836,00

Onderhoudsvooziening
(egalisatie
van lasten)

continue

87.038,47

13.343,00

Voorziening
voor risico's

continue

253.347,48

104.120,05

Onderhoudsvoorziening basisonderwijs
Doel: egalisatie van lasten van groot onderhoud aan buitenkant van schoolgebouwen van het basisonderwijs volgens het Londostelsel.

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

31.840,81

29.821,00

Voorziening IHP
Doel: conform het integraal huisvestingsplan (IHP) onderwijs wordt gereserveerd
voor tijdelijke huisvesting basisscholen Antonius en Deken van Hout in 2010/2011
en het afboeken van de restant boekwaarde van basisscholen Antonius en
Deken van Hout in 2010.

Voorziening
voor
verplichtingen

t/m 2011

290.064,00

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

71.649,73

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

37.533,39

Onderhoudsvoorziening veldvoorzieningen sport Asten
Doel: egalisatie van lasten van groot onderhoud sportvelden 't Root in
Asten t.b.v. NWC en Klimop.

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

313.778,39

Onderhoudsvoorziening gebouwen sportcomplex Heusden
Doel: egaliseren van lasten van groot onderhoud sportgebouwen in
Heusden t.b.v. voetbalvereniging ONDO en korfbalvereniging DOS.

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

5.602,10

Onderhoudsvoorziening gebouwen sportcomplex Ommel
Doel: egaliseren van lasten van groot onderhoud sportgebouwen in
Ommel t.b.v. voetbalvereniging Olympia Boys en korfbalvereniging Olympia.

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

Kostenplaats gemeentehuis
Onderhoudsvoorziening gemeentehuis
Doel: egalisatie van lasten van groot onderhoud aan het gemeentehuis,
inclusief de gebouwgebonden installaties zoals waterinstallaties, ventilatie
en luchtbehandelingssystemen, electrotechnische installaties, lift.
Kostenplaats gemeentewerf
Onderhoudsvoorziening gebouwen/terreinen openbare werken
Doel: egalisatie van lasten van groot onderhoud aan de gemeentewerf
(incl. verhardingen) en gebouwgebonden installaties.

Kostenplaats personeel
Voorziening eigenrisicodragerschap WAO/WIA
Doel: voorziening voor risico's in verband met eigen risicodragerschap WAO/WIA
Programma 2: Sociaal domein
Product 421.1 Onderwijshuisvesting basisonderwijs

Product 650.1 Kindervoorzieningen
Onderhoudsvoorziening peuterspeelzalen Ostade en Heusden
Doel: egaliseren van lasten van groot onderhoud peuterspeelzaal Pinkeltje
te Asten en peuterspeelzaal Pinkeltje te Heusden.

Product 530.1 Sport
Onderhoudsvoorziening gebouwen sport Asten
Doel: egalisatie van lasten van groot onderhoud van de sportgebouwen
sportpark 't Root in Asten t.b.v. de voetbal- en korfbalvereniging.
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-

11.149,00

41.986,00

52.503,32

Verminderingen
VrijgevalAanwenlen
ding
tgv exploitatie

-

290.064,00

2.371,48

Saldo
31-12-2016

Gewenste/
maximale
hoogte

Toelichting op stortingen en onttrekkingen

41.921,19

1.870.501,94

77.444,75

272.617,73

toevoeging en aanwending o.b.v.
meerjarenonderhoudsplanning

22.092,25

78.289,22

toevoeging en aanwending o.b.v.
meerjarenonderhoudsplanning

76.394,77

281.072,76

14.822,61

46.839,20

-

rentetoevoeging van 3% om pensioenvoorziening op
niveau te houden

n.v.t.

toevoeging conform IHP en aanwending conform
onderwijshuisvestingsprogramma.

aanwending conform IHP.

4.021,27

76.405,98

toevoeging en aanwending o.b.v.
meerjarenonderhoudsplanning

1.141,04

36.392,35

toevoeging o.b.v. meerjarenonderhoudsplanning,
aanwending n.v.t. i.v.m. privatisering

58.073,96

297.690,43

5.602,10

3.008.146,71

toevoeging en aanwending o.b.v.
meerjarenonderhoudsplanning

toevoeging o.b.v. meerjarenonderhoudsplanning,
aanwending n.v.t. i.v.m. privatisering

toevoeging o.b.v. meerjarenonderhoudsplanning,
aanwending n.v.t. i.v.m. privatisering
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Onderhoudsvoorziening veldvoorzieningen sportcomplex Heusden
Doel: egaliseren van lasten van groot onderhoud sportvelden in Heusden
t.b.v. K.P.J. (handbalvelden).

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

135.972,73

9.743,00

Onderhoudsvoorziening veldvoorzieningen sportcomplex Ommel
Doel: egaliseren van lasten van groot onderhoud sportvelden in Ommel
t.b.v. voetbalvereniging Olympia Boys en korfbalvereniging Olympia.

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

43.379,09

10.106,00

Onderhoudsvoorziening meubilair en speeltoestellen sporthal en zwembad
Doel: egalisatie van lasten van onderhoud van meubilair inrichting sportcomplex
De Schop en sport en spelmateriaal voor de sporthal en het zwembad.

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

74.011,92

9.305,00

Onderhoudsvoorziening gymnastieklokaal Schoolstraat
Doel: egalisatie van lasten van groot onderhoud gymnastieklokaal
Schoolstraat.

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

12.799,33

11.376,00

Onderhoudsvoorziening zwembad De Schop
Doel: egaliseren van lasten van groot onderhoud aan het gebouw en
de gebouw gebonden installaties.

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

101.927,65

70.847,00

Onderhoudsvoorziening sporthal De Schop
Doel: egaliseren van lasten voor groot onderhoud aan het gebouw en gebouw
gebonden installaties.

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

147.282,97

11.402,00

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

32.864,73

8.335,00

Onderhoudsvoorziening gebouw Zorgenkind
Doel: egalisatie van het verschil tussen de huuropbrengst en de vaste
exploitatiekosten van het gebouw Den Dissel (Zorgenkind). Daarnaast is de
voorziening bestemd voor groot onderhoud van het gebouw.

Onderhoudsen exploitatierisico voorziening.
(egalisatie
van lasten)

continue

Onderhoudsvoorziening jeugdonderkomens
Doel: egalisatie van lasten van groot onderhoud van jeugdonderkomens, incl.
de gebouwgebonden installaties, in Asten (Jong Nederland, Scouting) en in
Heusden (KPJ, Jonosh, Jong Nederland Heusden).

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

184.340,95

14.250,00

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

109.352,03

12.508,00

Voorziening
voor
verplichtingen

tot aan
verplichting
is voldaan

137.402,53

2.404,54

234.435,20

4.102,62

Product 821.3 Beiaard
Onderhoudsvoorziening Beiaard
Doel: egalisatie van lasten van groot onderhoud Beiaard.

Product 630.1 Leefbaarheid en samenlevingsopbouw
-

Programma 3: Veilig en schoon
Product 120.1 Brandweer en rampenbestrijding
Onderhoudsvoorziening brandweerkazerne
Doel: egalisatie van lasten van groot onderhoud aan de brandweerkazerne
en gebouwgebonden installaties, zoals compressor, centrale verwarming e.d.

Product 550.1 Bossen en natuurgebieden
Voorziening bebossing gronden
Doel: door strandbad Oostappen is een bedrag gestort voor boscompensatie
Oostappen. Tegenover deze ontvangst staat een verplichting van de gemeente
om gronden te bebossen.
Product 721.1 Afvalverwijdering en -verwerking
Egalisatie voorziening afvalstoffenheffing ( inflatierente )
Doel: eventuele meer- minderopbrengsten afvalstoffenheffing t.o.v. de
kosten worden gestort of onttrokken en worden het jaar daarop verrekend
met de afvalstoffenheffing. Op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan het
uitgangspunt dat de afvalstoffenheffing 100% kostendekkend moet zijn.

Voorziening voor
verplichtingen,
verliezen en
risico's
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64.168,00

-

16.108,44

65.439,29

aanwending o.b.v. meerjarenonderhoudsplanning

12.786,46

40.698,63

toevoeging en aanwending o.b.v.
meerjarenonderhoudsplanning

25.106,84

58.210,08

toevoeging en aanwending o.b.v.
meerjarenonderhoudsplanning

2.528,68

21.646,65

toevoeging en aanwending o.b.v.
meerjarenonderhoudsplanning

59.728,50

113.046,15

25.995,53

132.689,44

1.212,96

39.986,77

toevoeging en aanwending o.b.v.
meerjarenonderhoudsplanning

-

6.275,43

toevoeging en aanwending o.b.v.
meerjarenonderhoudsplanning

85.555,12

106.760,40

toevoeging en aanwending o.b.v.
meerjarenonderhoudsplanning

14.799,51

107.060,52

toevoeging en aanwending o.b.v.
meerjarenonderhoudsplanning

83.208,73

56.598,34

147.061,98

91.475,84

rentetoevoeging

833.612,11
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Product 722.1 Riolering en waterzuivering
Voorziening egalisatie riolering ( inflatierente )
Doel: het egaliseren van kosten en opbrengsten van riolering
Bij raadsbesluit 18-12-2012 Gemeentelijk Rioleringsplan

Voorziening voor
verplichtingen,
verliezen en
risico's

1.245.270,64

Dekkingsvoorziening riolering ( 5,8% )
Doel: dekking van de kapitaallasten
Raadsbesluit 18-12-2012 Gemeentelijk Rioleringsplan

Voorziening voor
verplichtingen,
verliezen en
risico's

2.707.697,29

21.792,24

rente naar
exploitatie

Product 724.1 Lijkbezorging
Voorziening openbare begraafplaats
Doel; egalisatie van lasten van onderhoud aan de openbare begraafplaats (absute)

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

19.971,00

1.887,00

Voorziening onderhoud wegen, straten en pleinen
OnderhoudsDoel: uit deze voorziening worden de lasten van beheer en onderhoud wegen gedekt. voorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

1.001.504,09

794.354,00

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

94.602,02

13.055,00

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

45.648,75

13.958,00

Onderhoudsvoorziening gemeentelijk monumentenbeleid
Doel: subsidieregeling voor onderhoud instandhouding gemeentelijke
monumenten

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

90.381,59

63.280,00

Onderhoudsvoorziening muur Lindestraat
Doel: egalisatie van lasten van het groot onderhoud van de muur.

Onderhoudsvoorziening
(egalisatie
van lasten)

continue

2.920,00

1.210,00

Voorziening
voor risico's

continue

612.880,06

56.394,00

Programma 4: Wonen, infrastructuur en ontwikkeling
Product 210.1 Wegen, straten, pleinen en parkeren

Product 820.1 Woningexploitatie/woningbouw en volkshuisvesting
Onderhoudsvoorziening woningbezit
Doel: egalisatie van lasten van groot onderhoud van verhuurde gemeentelijke
woningen.

Product 821.4 Molens
Onderhoudsvoorziening molen
Doel: egalisatie van lasten van het groot onderhoud van de molen inclusief
aanwezige installaties.

Product 821.5 Monumentenzorg

Programma 5: Financiën
Product 913.1 Algemene baten en lasten
Voorziening dubieuze debiteuren
Doel: Het afdekken van het risico van dubieuze debiteuren, indien het risico
kwantificeerbaar is. Niet kwantificeerbare risico's worden in de paragraaf
weerstandsvermogen vermeld.
Totaal voorzieningen

10.165.836,23
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1.472.074,05

80.802,72

-88.036,35

1.355.099,23

rente conform % inflatierente

95.195,02

2.612.502,27

rente naar 607221000 8220200

2.371,60

601.806,72

19.486,40

toevoeging en aanwending o.b.v.
meerjarenonderhoudsplanning

1.194.051,37

446,02

107.211,00

540,35

59.066,40

5.442,50

148.219,09

toevoeging en aanwending o.b.v.
meerjarenonderhoudsplanning

toevoeging en aanwending o.b.v. meerjarenonderhoudsplanning. De negatieve stand van de voorziening wordt
in 2010 opgelost door een structurele verhoging van de
storting ( najaarsberap 2010 )

4.130,00

512,40

600.308,29

1.150.853,47

668.761,66

n.v.t.

9.967.551,24
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Toelichting stortingen en onttrekkingen voorzieningen
Voorziening

Omschrijving

Vz. bebossing gronden
Vz. bebossing gronden
Totaal vz bebossing gronden
Voorziening egalisatie riolering
Voorziening egalisatie riolering
Totaal voorziening egalisatie riolering
Dekkingsvoorziening riolering (5,8%)
Totaal dekkingsvoorziening riolering (5,8%)
Voorziening egalisatie afvalstoffenheffi
Voorziening egalisatie afvalstoffenheffi
Totaal voorziening egalisatie afvalstoffenheffing
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
Totaal VZ PENSIOENEN WETHOUDERS
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS
VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS
Totaal VZ WACHTGELDEN WETHOUDERS
VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA
VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA
VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA
VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA
VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA
VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA
VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA
VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA
VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA
VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA
VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA
VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA
VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA
VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA
VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA
Totaal VZ. EIGENRISICODRAGERSCHAP WAO/WIA
Voorziening waardevermindering gronden
Voorziening waardevermindering gronden
Totaal voorziening waardevermindering gronden
Dubieuze debiteuren
Dubieuze debiteuren

inr.natuurgebied Bleeken/Dennendijk
Toevoeging rente
Kostendekkendheid riolering JR 2016
Toevoeging rente
ontrekk dekkingsvoorziening 2016
Kostendekkendheid afval JR 2016
Toevoeging rente
APPA gepensioneerden januari 2016
APPA gepensioneerden februari 2016
APPA gepensioneerden maart 2016
APPA gepensioneerden mei 2016
APPA gepensioneerden april 2016
APPA gepensioneerden juni 2016
APPA gepensioneerden juli 2016
APPA gepensioneerden augustus 2016
APPA gepensioneerden september 2016
APPA gepensioneerden oktober 2016
APPA gepensioneerden november 2016
APPA gepensioneerden december
SALARISSEN 01
201601
SALARISSEN 02
201602
SALARISSEN 03
201603
SALARISSEN 04
201604
SALARISSEN 06
201606
SALARISSEN 05
201605
Voorschot 1e t/m 3e kw 2016 APPA pensioenregeling
SALARISSEN 07
201607
SALARISSEN 08
201608
SALARISSEN 09
201609
SALARISSEN 10
201610
Voorschot 4e kw APPA pensioenen
SALARISSEN 12
201612
SALARISSEN 11
201611
vrijval verzekering
Toevoeging rente
SALARISSEN 01
201601
SALARISSEN 01
201601
Overboeken salaris jan Appa
Corr UWV januari
UWV maart
UWV april
UWV mei incl correctie 2015
WGA juni 2016 incl corr 2015
UWV Juli
UWV correctie premies
UWV augustus
UWV september
UWV oktober
OWV november
UWV februari
UWV december 2016>141700516
was verkeerd geboekt
storting bij JR 16
van reserve gronden
terugboeken naar reserve
Oninbaar Matterdgroup 201400000603900
Verhoging voorziening dubieuze debiteuren
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Bedrag
83.208,73
-2.404,54
80.804,19
-88.036,35
-21.792,24
-109.828,59
95.195,02
95.195,02
147.061,98
-4.102,62
142.959,36
1.655,83
1.655,83
1.655,83
1.513,60
2.805,51
1.513,60
1.513,60
1.513,60
1.513,60
1.513,60
1.513,60
1.513,60
1.313,83
1.313,83
1.313,83
1.702,83
1.730,62
1.730,62
1.999,81
1.730,62
1.730,62
1.730,62
1.730,62
550,30
1.730,62
1.730,62
-109.809,00
-52.503,32
-120.391,13
-1.453,17
5.072,78
-3.619,61
0,00
2.501,53
2.501,53
2.501,53
3.064,47
3.221,33
2.533,84
-2.001,86
2.455,81
2.455,81
2.455,81
3.557,63
2.501,53
2.455,81
46.190,00
-104.120,05
-27.725,28
-541.260,31
541.260,31
0,00
512,40
-56.394,00

Totaal dubieuze debiteuren
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis

Luchtontvochtiger raadzaal
onderhoudsovereenkomst circleslide
onderhoudsovereenkomst circleslide
overeenkomsten 1e deel
onderhoudscontract 1e temijn
onderhoud watreontharder
herstellen bliksembeveiliging
ventilatie kanaal verleggen
diverse werkzaamheden
lekkage/ verzekering
onderhoud screens
diverse werkzaamheden
huur boiler
materialen/onderhoud
diversen
afstellen deur
toiletborstels
folie aanbrengen
creditnota
glasdeur
2 de termijn onderhoud VRF systeem
2 de termijn onderhoud CV en LBK
storing
herstelwerkzaamheden
aanpassen waterleidinginstallatie
Keuring lift
inspectie bliksemafleiding
onderhoudsovereenkomst circleslide
2de gedeelte aanpassen waterleiding
watermonstername
desinfectie LBK
glasreparatie
3 de termijn onderhoud VRF systeem
aanpassen beheers[plan
TL verlichting
herstelwerkzaamheden
1e termijn radiatorknoppen
3 termijn onderhoud VRF
vervangen hittemelder in rookkamer
ondrehoud
onderhoudscontract lift
huren bouwdrogers ivm waterschade
2 de termijn vervangen radiatorknoppen en behuizin
vloerbedekking oudbouw
bouwdroger ophalen
creditnota
creditnota
creditnota
onderhoud dak en goten
onderhoud brandblussers en haspels
deur nakijken
hagelschade
onderhoud brandblussers en haspels
lekage bij st joris en draak
creditnota
Creditnota verkeerd geboekt 141603399
storing circleslide
4 de termijn overeenkomst
4 de termijn onderhoud VRF systeem
controle noodverlichting
herstelwerkzaamheden figurenspel
aanpassingen speakerscorner
problemen met afvoer
onderhoud airco raadzaal
stickers voordeur
storing camara
BNG 11 nov. 2016 IAK sdhadeuitk. gemeentehuis
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-55.881,60
1.863,59
311,49
290,64
1.704,44
1.194,14
104,76
350,56
178,44
191,12
543,97
324,68
179,31
130,80
140,18
14,98
37,27
127,38
207,92
-22,67
240,17
604,41
1.100,03
25,72
161,18
6.044,10
330,16
170,24
704,96
1.176,58
150,04
663,76
65,47
1.100,02
134,48
233,43
100,73
1.268,25
604,41
216,66
406,68
1.194,13
1.230,04
5.073,01
2.243,36
47,26
-147,32
-430,64
430,64
906,61
355,53
55,90
732,84
221,04
1.987,69
-96,70
-430,64
167,72
1.100,02
604,41
1.047,68
352,57
315,77
82,28
181,32
326,38
1.333,79
-5.873,57

OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
OHV. Gemeentehuis
Totaal OHV. Gemeentehuis
OHV. Openbare begraafplaats (absute)
OHV. Openbare begraafplaats (absute)
OHV. Openbare begraafplaats (absute)
OHV. Openbare begraafplaats (absute)
OHV. Openbare begraafplaats (absute)
OHV. Openbare begraafplaats (absute)
OHV. Openbare begraafplaats (absute)
OHV. Openbare begraafplaats (absute)
Totaal OHV. Openbare begraafplaats (absute)
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf

ovbk herstel hagelschade
2 de termijn ledverlichting
plafond roosters
pomp vervangen
1 e termijn aanpassen elektra
beluchter vervangen
1e termijn vervangen ledlampen
lekkage verholpen gemeentehuis
schade camera
uitkering hagelschade bs lambertus
urinoir doorspuiten
riolering doorspuiten
nieuwe vloerbedekking kamer ARBO arts en kamer Ed
schilderwerk
vervangen systeemplafonds
schuur en onderhoud parketvloer
wc borstels en houders en diversen
Gebouwenbeheer 2016 ureninzet
diversen
testen rookmelders
3 de termijn aanpassen verlichting
plafondplatenmeerwerk
toegangscontrole aanpassen
diversen
verstopping urinoir
elektrisch slot
3 de termijn led verlichting
uitkering hagelschade bs lambertus
Diversen
schilderwerk ivm waterschade
desinfectie luchtbehandelingskasten
huur bouwdroger
waterschade 02-06-2016
uitkering hagelschade bs lambertus en gemeentehuis
uitkering hagelschade bs lambertus en gemeentehuis
eigen risico waterschade gemeentehuis
storting OHV 2016
onderhoud dak
schilderwerk ob begraafplaats
lekkage verholpen
corr 141600638 BTW code onderhoud
corr 141602875 BTW code onderhoud
corr 141600638 BTW code onderhoud
corr 141602875 BTW code onderhoud
storting OHV 2016

dak
dak
dak
dak

onderhoudscontract 2016
onderhoud inbraakinstallatie gemeentewerf
storing
onderhoud dak
riool airco
deurdranger en stift
keuring en onderhoud dakveiligheid
onderhoud 2016/2017
watermonstername
Schade
vervangen boeiboorden
herhalingsonderzoek legionella
storing inbraak installatie
printplaat inbraakinstallatie
onderhoud airco's
valbeveiliging
onderhoud lift
vervangen kogelkranen
laagdikte meting
creditnota
schilderwerk gemeentewerf
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-732,84
4.633,81
201,91
1.116,14
3.525,72
82,28
5.792,26
375,74
-1.602,11
-8.012,03
43,31
108,29
1.574,68
6.779,46
13.753,34
604,41
67,99
1.450,14
248,81
152,10
2.061,50
1.086,93
554,04
176,40
72,34
151,36
619,52
8.012,03
20,66
2.902,17
658,92
289,91
-6.210,04
-8.012,03
8.012,03
500,00
-59.836,00
17.608,75
80,00
1.680,00
242,00
-80,00
-1.680,00
96,80
2.032,80
-1.887,00
484,60
539,94
383,77
65,48
352,57
48,29
150,72
377,76
524,02
180,32
407,40
962,01
200,96
250,23
304,44
528,85
8.796,68
277,02
100,21
65,47
-132,46
3.505,57

OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewerf
Totaal OHV. Gemeentewerf
OHV. Gemeentewoning Mgr. Dendubbeldenstr
OHV. Gemeentewoning Mgr. Dendubbeldenstr
OHV. Gemeentewoning Mgr. Dendubbeldenstr
OHV. Gemeentewoning Mgr. Dendubbeldenstr
OHV. Gemeentewoning Mgr. Dendubbeldenstr
OHV. Gemeentewoning Mgr. Dendubbeldenstr
OHV. Gemeentewoning Mgr. Dendubbeldenstr
Totaal OHV. Gemeentewoning Mgr. Dendubbeldenstr
OHV. Gemeentenwoningen Vorstermansplein
Totaal OHV. Gemeentenwoningen Vorstermansplein
Totaal woningbezit
OHV. Brandweerkazerne
OHV. Brandweerkazerne
OHV. Brandweerkazerne
OHV. Brandweerkazerne
OHV. Brandweerkazerne
OHV. Brandweerkazerne
OHV. Brandweerkazerne
OHV. Brandweerkazerne
OHV. Brandweerkazerne
OHV. Brandweerkazerne
OHV. Brandweerkazerne
OHV. Brandweerkazerne
OHV. Brandweerkazerne
OHV. Brandweerkazerne
OHV. Brandweerkazerne
OHV. Brandweerkazerne
OHV. Brandweerkazerne
OHV. Brandweerkazerne
OHV. Brandweerkazerne
Totaal OHV. Brandweerkazerne
OHV. wegen, straten en plei
Totaal OHV. wegen, straten en plei
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. planmatig onderh. wegen e.d.

nota
controle noodverlichting
inspectie olie vetafscheiders
pomp vervangen
8 magneetcontacten vervangen
onderhoud
laagdikte meting
onderhoud poorten
storting OHV 2016

132,46
383,46
2.036,71
246,19
823,00
483,52
65,47
32,19
-13.343,00
8.749,25
60,26
96,80
104,85
104,85
52,03
27,23
-7.347,00
-6.900,98
-5.708,00
-5.708,00

storing
onderhoud dak
onderhoud
onderhoud
verstopping
afvoer verstopt
storting OHV 2016
storting OHV 2016
-12.608,98
plaatsen van valbeveiliging
diversen
onderhoud dak
steenwol tbv naisoleren brandweerkazerne
onderhoud poort
aanpassen en renovatie doucheruimte
creditnota
onderhoud deuren
creditnota komt
watermonstername
aanpassen beheersplan
noodreparatie
2 klokthermostaten
onderhoud brandblussers en haspels
controle noodverlichting
motor vervangen poort
onderhoud airco brandweerkazerne
ovbk noodrep
storting OHV 2016
storting OHV 2016
Onderhoud Valkenierstraat
ovbk rep. markering brandkranen
Inzet toezichthouder asfaltonderhoud 2016
Elementenonderhoud FP Hutten
Schade graniet/betonblok op het koningsplein
Palen tbv schade Koningsplein
Aanbrengea bochtbescherming Boschdijk
Elemenentenonderhoud FP Voordeeldonk
Onderhoud verharding Dennendijk-Leensel
Legeskosten tbv omleiding Nobisweg
Termijn 5 Asfaltonderhoud 2015
Termijn 1: Asfaltonderhoud 2016
Termijn 10: Onderhoud Heesakkerweg
afwerken bermen tbv asfaltonderhoud 2016
leveren en plaatsen vap palen Burg. Frenckenstraat
Asfaltonderhoud 2016 termijn 2
Groot elementenonderhoud 2016 deel 1
Verhardingsadvies tbv asfaltonderhoud 2016
asfaltboringen tbv asfaltonderhoud 2016
Bestekscontrole asfaltonderhoud 2016
kosten moederbestek
Milieukundig onderzoek tbv asfaltonderhoud 2016
vergoeding inzet bizob
overboeking van 96021010100
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4.458,85
48,40
338,80
28,47
136,13
6.313,96
-82,05
1.140,29
82,05
169,40
161,53
166,38
300,53
80,26
164,84
1.179,75
278,30
-166,38
-12.508,00
2.291,51
-794.354,00
-794.354,00
356,00
500,00
3.300,00
6.759,37
2.500,00
465,90
553,96
51.657,37
15.626,43
350,00
43.808,54
357.105,11
4.620,00
14.895,00
156,00
31.408,73
27.994,10
15.227,50
2.400,00
560,00
1.125,00
5.930,00
1.150,00
676,92

Totaal OHV. planmatig onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
OHV. klein onderh. wegen e.d.
Totaal OHV. klein onderh. wegen e.d.
Totaal wegen, straten en pleinen
OHV. basisonderwijs
OHV. basisonderwijs
Totaal OHV. basisonderwijs
Voorziening SHP 2016 - 2026
Voorziening SHP 2016 - 2026
Voorziening SHP 2016 - 2026
Voorziening SHP 2016 - 2026
Voorziening SHP 2016 - 2026
Voorziening SHP 2016 - 2026
Voorziening SHP 2016 - 2026
Voorziening SHP 2016 - 2026
Voorziening SHP 2016 - 2026
Voorziening SHP 2016 - 2026
Voorziening SHP 2016 - 2026
Voorziening SHP 2016 - 2026
Voorziening SHP 2016 - 2026
Totaal voorziening SHP 2016 - 2026
Frictiebudget OHV 2013 - 2014
Frictiebudget OHV 2013 - 2014
Totaal frictiebudget OHV 2013 - 2014
Totaal basisonderwijs
Voorziening IHP
Totaal voorziening IHP
OHV. Jeugdgebouw Jong Nederland Asten

589.125,93
954,43
550,53
435,00
900,00
-1.689,25
1.689,25
18.012,70
-4.084,26
-954,43
-954,43
-435,00
-900,00
954,43
12.357,69
1.479,71
-383,43
10.392,30
3.180,57
5.941,46
-1.360,84
-4.487,19
-547,43
-643,40
-748,40
-2.205,84
-492,80
-672,00
-1.076,66
-1.935,59
-384,31
-9.214,76
-1.478,40
-3.808,00
-2.857,78
-1.238,70
-212,80
-379,26
-436,86
-585,46
-1.935,59
1.935,59
12.680,79

Aanleg inrit Antoniusstraat 12
Herstellen verharding Hollideeweg
Inrit Peelkesakker 26
Aanleg inrit Peelkesakker24
Aanleg inrit Voordeldonk 62B
Aanleg inrit Voordeldonk 62B
Termijnstaat 1
Kosten project Ommeloo
corr 141601029>onjuiste BTW>doorbelast!
Inrit Antoniusstraat 12 v. 602101000
Inrit Peelkesakker 26
Inrit Peelkesakker 24
corr 141601029>onjuiste BTW>doorbelast!
Elementen onderhoud
straatwerk 10A
Kosten aanleg inrit Patersweg 7
Termijn 4 uren klusjes
overboeking van 96021010101
Deelrapport 17 en 18 elementenonderhoud
Synfralijst 2016
Synfralijst 2016
Werkzaamheden Kluisstraat 21 Ommel
Werkzaamheden Emmastraat 78 Asten
Werkzaamheden Wolfsberg 89 Asten
Werkzaamheden De Loo/Past. van Ervenstr.
Werkzaamheden Meijlseweg/ Ooruilweg
Werkzaamheden Gruttoweg
Werkzaamheden De Loo Asten
correctie IV 3 van 8340331
Werkzaamheden Bonksel 9 Asten
Werkzaamheden Kruisbaan Asten-Heusden
Werkzaamheden Pijlstaartweg
Werkzaamheden Smientweg/Zeilhoekweg
Synfralijst 2016
Synfralijst 2016
Werkzaamheden Laarbroek
Synfralijst 2016
Synfralijst 2016
Werkzaamheden Hogeweg Asten
Ast/2015/011601 Burg.Wijnenstr.-Langstr.
correctie IV 3 naar 4343377
-192.547,28
Gebouwenbeheer 2016 ureninzet
storting OHV 2016

411,39
-29.821,00
-29.409,61
807,50
1.068,75
1.045,00
213,75
26,42
1.504,16
1.681,20
1.235,00
902,50
1.163,75
665,70
1.971,25
1.294,20
13.579,18
416,02
416,02
832,04

SHP februari 2016
SHP maart 2016
SHP april 2016
SHP mei 2016
broodjes vergadering 7 juli 2016
SHP juni 2016
SHP juli 2016
SHP 09 2016
EvanWinkel oktober 2016
SHP Sygma november 2016
SHP
periode 12 2016 SHP
Pronexus leerlingenprognose
debetfactuur Varendonck
creditfactuur Varndonck
-14.998,39
revit. openbare ruimte Bloemenwijk
controle waterleidingnetwerk en aanpassen RIE
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290.064,00
290.064,00
634,77

OHV. Jeugdgebouw Jong Nederland Asten
OHV. Jeugdgebouw Jong Nederland Asten
OHV. Jeugdgebouw Jong Nederland Asten
OHV. Jeugdgebouw Jong Nederland Asten
OHV. Jeugdgebouw Jong Nederland Asten
OHV. Jeugdgebouw Jong Nederland Asten
OHV. Jeugdgebouw Jong Nederland Asten
OHV. Jeugdgebouw Jong Nederland Asten
OHV. Jeugdgebouw Jong Nederland Asten
Totaal OHV. Jeugdgebouw Jong Nederland Asten
OHV. Jeugdgebouw Scouting Asten
OHV. Jeugdgebouw Scouting Asten
OHV. Jeugdgebouw Scouting Asten
OHV. Jeugdgebouw Scouting Asten
OHV. Jeugdgebouw Scouting Asten
OHV. Jeugdgebouw Scouting Asten
OHV. Jeugdgebouw Scouting Asten
Totaal OHV. Jeugdgebouw Scouting Asten
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden
OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden
Totaal OHV. Jeugdgebouw Jonosh Heusden
Totaal jeugdonderkomens
OHV. Sportaccomodatie Asten HCAS
Totaal OHV. Sportaccomodatie Asten HCAS
Totaal gebouwen sportcomplex Asten
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as

onderhoud dak
creditnota
aanpassen RIE en controle waterleiding
watermonstername
keerklepcontrole
slot nakijken
onderhoud brandblussers en haspels
controle noodverlichting
onderhoud ketels
bng 14-01 subs. privatisering polderhonk scouting
bng 14-01 subs. privatisering polderhonk scouting
Subsidie privatisering clubgebouw
Recht van opstal 2016
onderhoud brandmeldinstallatie Scouting
accu tbv noodstroomvoorziening
privatisering scouting
abonnement alarmcentrale Jonosh
onderhoud brandmeldinstallatie Jonosh
onderhoud dak
onderhoud dak
Aanvraag monumentensubsidie Mariaschool
investeringsbegroting en MJOP
onderhoud brandblussers en haspels
controle noodverlichting
bijplaatsen slow woop
creditnota
onderhou
nieuwe klokthermostaat
advies fondsenwerving
storting OHV 2016

181,50
-634,77
527,08
169,40
126,20
41,56
213,01
497,94
171,40
1.928,09
-76.112,00
76.112,00
76.112,00
-25,00
479,85
47,83
6.275,43
82.890,11
443,53
327,25
302,50
272,25
2.263,43
1.495,04
143,64
342,78
642,45
-66,55
266,20
286,53
293,30
-14.250,00
-7.237,65

77.580,55
Gebouwenbeheer 2016 ureninzet

1.141,04
1.141,04
1.141,04

Onderhoud beregening HCAS
Rollen velden
leegpompen sloot
reparatie verlichting veld 4
reparatie verlichting
Onderhoud kunstgrasvelden Hcas
Snoeien sportpark het Root
reparatie verlichting
Meststoffen
Opstellen bestek
maaien sportvelden
Meststoffen
graszaad
Reparatie beregening
Isa sports
Groot onderhoud
vergoeding dos
onderhoud pomp Hcas
onderhoud kunstgras NWC
Onderhoud kunstgras Klimop
Reparatie beregening
meststoffen
Reparatie beregening
Onderhoud grasvelden
meststoffen
reparatie verlichting HCAS
eigen onderhoud NWC
Onderhoud beregening
Onderhoud kunstgras Hcas
Onderhoud grasvelden
reparatie verlichting
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1.214,06
200,00
102,50
328,99
357,42
2.670,00
816,00
391,12
500,00
450,00
2.500,00
750,00
1.000,00
1.278,30
358,00
2.175,70
242,00
49,50
1.300,00
1.230,50
1.600,61
750,00
1.185,81
409,10
709,40
1.209,43
6.648,00
210,68
2.670,00
1.059,10
328,99

OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
OHV. veldvoorz. sportcompl. as
Totaal OHV. veldvoorz. sportcompl. Asten
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. Gymlokaal Schoolstraat
Totaal OHV. Gymlokaal Schoolstraat
OHV. meubilair en speeltoestellen sporth
OHV. meubilair en speeltoestellen sporth
OHV. meubilair en speeltoestellen sporth
OHV. meubilair en speeltoestellen sporth
OHV. meubilair en speeltoestellen sporth
OHV. meubilair en speeltoestellen sporth
OHV. meubilair en speeltoestellen sporth
OHV. meubilair en speeltoestellen sporth
OHV. meubilair en speeltoestellen sporth
OHV. meubilair en speeltoestellen sporth
OHV. meubilair en speeltoestellen sporth
OHV. meubilair en speeltoestellen sporth
Totaal OHV. meubilair en speeltoestellen sporth
OHV. Sporthal de Schop
OHV. Sporthal de Schop
OHV. Sporthal de Schop
OHV. Sporthal de Schop
OHV. Sporthal de Schop
OHV. Sporthal de Schop
OHV. Sporthal de Schop
OHV. Sporthal de Schop
OHV. Sporthal de Schop
OHV. Sporthal de Schop
OHV. Sporthal de Schop
OHV. Sporthal de Schop
OHV. Sporthal de Schop
OHV. Sporthal de Schop
Totaal OHV. Sporthal de Schop
OHV. Molen
OHV. Molen

Onderhoud grasvelden
Maaien sportvelden
Onderhoud kunstgras NWC
reparatie verlichting
Winterklaar maken beregening
Onderhoud kunstgras Klimop
vergoeding onderhoud 2016
vergoeding klimop
vergoeding klimop
Reparatie bron Hcas
Algen middel Hcas
Plaatsen ballenvangers
reparatie verlichting
storting OHV 2016
onderhoud
onderhoud dak
storing
vervangen ventilatie roosters
watermonstername
creditnota
noodreparatie
glasschade
onderhoud
creditnota
Ruitschade Schoolstraat 2 Asten
Ruitschade Schoolstraat 2 Asten
Credit 616000447Ruitschade Schoolstraat2
creditnota
onderhoud brandblussers en haspels
glasbreuk
controle noodverlichting
sleutels bij bestellen kb
ovbk noodrep
sleutels bij bestellen
Gebouwenbeheer 2016 ureninzet
storting OHV 2016
springplank+trapezoide
corr 0113 ivm OHV+BTW code abo onderhoud
corr 0113 ivm OHV+BTW code abo onderhoud
Turnmateriaal schoolstraat
plankoline met blauw + turnpaddestoel
vangnetten sporthal
springkorfbalpaal
vervanging sporttoestellen
netten voor de sporthal
storting voorz 2016 zwemb
storting voorz 2016 sporth
storting voorz 2016 gymzaal

hagelschade opname door E. Duijmelink geregeld
turnmatten
diversen
aanpassingen in de installatie
storing
divarsen
creditnota
huur hoogwerker
legionella monstername
desinfectie luchtbehandelingskasten
lekkage waterleiding
storting OHV 2016
bijdrage
abonnement monumentenwacht
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785,93
6.253,76
1.300,00
328,99
234,63
1.145,50
2.276,00
-899,00
899,00
1.098,91
2.033,75
7.450,00
471,28
-41.986,00
16.087,96
62,28
198,15
94,36
1.512,98
158,52
-254,77
243,45
153,26
179,36
-153,26
-233,31
-233,31
233,31
153,26
17,49
264,18
78,18
-4,57
-243,45
264,08
38,49
-11.376,00
-8.847,32
1.214,77
933,44
951,13
1.459,97
1.246,15
4.648,56
2.216,06
11.366,67
1.070,09
-765,00
-6.179,00
-2.361,00
15.801,84
2.154,96
1.007,75
238,03
1.186,37
88,20
20.351,58
34,16
148,45
-207,97
537,99
150,03
235,38
70,60
-11.402,00
14.593,53
250,00
55,00

OHV. Molen
OHV. Molen
OHV. Molen
OHV. Molen
OHV. Molen
OHV. Molen
OHV. Molen
OHV. Molen
Totaal OHV. Molen
OHV. Beiaard
OHV. Beiaard
OHV. Beiaard
OHV. Beiaard
Totaal OHV. Beiaard
OHV. gemeentelijk monumentenbeleid
OHV. gemeentelijk monumentenbeleid
OHV. gemeentelijk monumentenbeleid
Totaal OHV. gemeentelijk monumentenbeleid
OHV. muur Lindestraat
Totaal OHV. muur Lindestraat
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop

keuring bliksembeveiliging
bng 8-7 aubs 2016 molen oostenwind
aanpassen bliksem beveiliging
inspectie
onderhoud brandblussers en haspels
onderhoud molen
hekstok vervangen
storting OHV 2016
programmeren automaat
storing door blikseminslag
verzekering bliksemschade kerk
storting OHV 2016
onderhoud gemeentelijk monument Burg. Wijnenstraat
Onderhoudssubsidie gem. mon. Wilhelminastraat 43
storting OHV 2016
storting OHV 2016
onderhoud
vervangen TSA
onderhoud
creditnota
onderhoud dak
diverse werkzaamheden
lev plaatsen pomp zwembad
diversen
creditnota
storing
vervangen lillipoolcellen kast 1
zwembadwater controle
monstername zwembadwater
revisie pompen
creditnota
kabel tbv brandmeldinstallatie
zwembadwater controle
deuren Kupan
storing
watermonstername
herhalingsonderzoek legionella
desinfecteren
storing
rookmelders bijplaatsen
desinfectie LBKl
keuring zwembadwater
storing
storingen
keuring bliksembeveiliging
onderzoek installatie
onderhoud schuifdeuren
keerklepcontrole
diverse werkzaamheden
problemen waterleiding
noodreparatie dakbedekking
2de termijn onderhouds contract
schilderwerk
onderhoud brandblussers en haspels
werkzzamheden contructief
storing
banken late aanpassen
storing
legionella monsters
storing
storing
ovbk noodrep dakbedekking
legionella monsters
vervangen poweranodes (boilers)
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105,27
-1.675,00
907,50
213,75
42,53
326,70
314,60
-13.958,00
-13.417,65
212,96
1.135,71
-135,71
-8.335,00
-7.122,04
2.597,50
2.845,00
-63.280,00
-57.837,50
-1.210,00
-1.210,00
547,36
3.892,60
1.904,63
-679,60
600,00
959,20
1.300,00
73,00
679,60
22,50
2.743,28
198,00
198,00
3.760,00
-224,25
496,00
198,00
3.348,00
82,00
498,00
219,00
696,59
185,50
375,00
219,64
198,00
332,36
1.907,14
596,00
439,25
161,84
655,60
1.914,24
45,00
2.285,30
4.877,00
629,50
738,72
1.387,50
242,50
1.541,15
21,25
198,00
127,63
78,75
-2.285,30
198,00
818,00

OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
OHV. Zwembad de Schop
Totaal OHV. Zwembad de Schop
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
OHV. veldvoorz. sportcompl. Heus
Totaal OHV. veldvoorz. sportcompl. Heusden
OHV. veldvoorz. sportcpl. Om
OHV. veldvoorz. sportcpl. Om
OHV. veldvoorz. sportcpl. Om
OHV. veldvoorz. sportcpl. Om
OHV. veldvoorz. sportcpl. Om
OHV. veldvoorz. sportcpl. Om
OHV. veldvoorz. sportcpl. Om
OHV. veldvoorz. sportcpl. Om
OHV. veldvoorz. sportcpl. Om
OHV. veldvoorz. sportcpl. Om
OHV. veldvoorz. sportcpl. Om
OHV. veldvoorz. sportcpl. Om
OHV. veldvoorz. sportcpl. Om
OHV. veldvoorz. sportcpl. Om
OHV. veldvoorz. sportcpl. Om
OHV. veldvoorz. sportcpl. Om
OHV. veldvoorz. sportcpl. Om
Totaal OHV. veldvoorz. sportcpl. Ommel
OHV. psz Pinkeltje Ostade
OHV. psz Pinkeltje Ostade

aanpassingen qwaterinstallatie
storing
aanpassing geluidsinstallatie
te weinig doorgerekend overeenkomst
vervangen koperdioden
onderhoud dak
m net systeem geplaatst
legionela monstername
douchekoppen
CV ketel repareren
schoonmaken dak
storing aan deurautomaat
Gebouwenbeheer 2016 ureninzet
diverse aanpassingen
EBI keuringen
storing brandkleppen
storing badwatercondensor
zwembadwater controle
Onderhoud waterzuivering 2016
1e termijn onderhoudsovereenkomst
jaarabonnementen
storting OHV 2016
Rollen velden
Snoeiwerk ommel sportveld
Meststoffen
maaien sportvelden
Meststoffen
graszaad
Isa sports
Groot onderhoud
meststoffen
Storing beregening Ondo
vergoeding Ondo
Reparatie beregening
storting beregening ONDO
Onderhoud grasvelden
reparatie verlichting
Onderhoud grasvelden
Maaien sportvelden
Winterklaar maken beregening
maaien diverse
vergoeding vrijwilligers
Snoeien singels
vergoeding vrijwilligers
onttrekking uit ohv voor kunstgras ONDO
storting OHV 2016
Rollen velden
Meststoffen
Meststoffen
maaien sportvelden
Meststoffen
graszaad
Isa Sports
Groot onderhoud
opstarten beregening
Vergoeding OB
meststoffen
Rep. hekwerk Olympiaboys
Onderhoud grasvelden
Onderhoud grasvelden
Maaien sportvelden
Leegzuigen sloot Ondo
storting OHV 2016
onderhoud dak
onderhoud brandblussers en haspels pinkeltje
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736,25
132,75
66,79
344,50
77,10
600,00
412,08
420,00
127,13
404,00
360,00
184,78
3.345,60
563,00
1.760,00
582,02
1.088,55
198,00
3.023,00
4.532,50
1.370,97
-70.847,00
-11.118,50
149,36
661,00
300,00
1.000,00
392,44
500,00
357,00
2.175,68
600,00
586,50
1.154,00
75,34
146,02
1.059,10
328,99
785,94
1.705,58
150,63
2.067,36
1.154,00
517,50
242,00
64.168,00
-9.743,00
70.533,44
200,00
290,76
17,50
634,72
400,00
508,50
356,60
2.175,68
75,08
1.253,75
238,95
1.283,63
1.059,10
785,93
3.411,14
95,12
-10.106,00
2.680,46
181,50
35,77

OHV. psz Pinkeltje Ostade
OHV. psz Pinkeltje Ostade
OHV. psz Pinkeltje Ostade
Totaal OHV. psz Pinkeltje Ostade
OHV. psz Pinkeltje Heusden
OHV. psz Pinkeltje Heusden
OHV. psz Pinkeltje Heusden
OHV. psz Pinkeltje Heusden
OHV. psz Pinkeltje Heusden
OHV. psz Pinkeltje Heusden
OHV. psz Pinkeltje Heusden
Totaal OHV. psz Pinkeltje Heusden
OHV. psz Pinkeltje Lover
OHV. psz Pinkeltje Lover
OHV. psz Pinkeltje Lover
Totaal OHV. psz Pinkeltje Lover
OHV. psz Deken van Houtschool
OHV. psz Deken van Houtschool
Totaal OHV. psz Deken van Houtschool
Totaal peuterspeelzalen
OHV. Gebouw zorgenkind Den Dissel
OHV. Gebouw zorgenkind Den Dissel
OHV. Gebouw zorgenkind Den Dissel
OHV. Gebouw zorgenkind Den Dissel
Totaal OHV. Gebouw zorgenkind Den Dissel

controle noodverlichting
onderhoud
storting OHV 2016
beheer Q4 2015 en Q1 2016
zandbak BS Antonius
Eigen risico brandschade Unitas
controle noodverlichting
Q2,3,4 2016
deur Pinkeltje
storting OHV 2016
storing PSZ Pinkeltje
corr. OHV peuterspeelzalen
storting OHV 2016
corr. OHV peuterspeelzalen
storting OHV 2016
-4.756,25
Recht van opstal 2016
corr. recht van opstal 2016
Gebouwenbeheer 2016 ureninzet
Corr. uren inzet 2016

TOTAAL STORTINGEN EN ONTTREKKINGEN VOORZIENINGEN
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66,62
66,55
-4.705,00
-4.354,56
668,60
1.554,85
570,00
30,03
695,19
111,32
-5.874,00
-2.244,01
40,84
-2.665,15
-840,00
-3.464,31
5.036,63
270,00
5.306,63
-25,00
25,00
193,36
-193,36
0,00
198.284,99

Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

2016

2015

Schulden < 1 jaar
Bank- en girosaldi
Overlopende passiva

3.847
4.288

3.544
3.042

Totaal

8.135

6.586

In het bedrag overlopende passiva is een bedrag van € 979.333,18 vooruitontvangen
subsidies/bijdragen openbare lichamen opgenomen. Het verloop hiervan in 2016
wordt in onderstaand overzicht weergegeven.
Saldo
ToeOnttrek31-12-15
voeging
king
Vooruitontvangen subsidie Rijk
OAB Onderwijs Achterstanden Beleid
72
71
73
Klimaatbeleid
2
Subtotaal
74
71
73
Vooruitontvangen subsidie Overige Overheid
Besluit locatiegebonden subsidie
181
Invest.budget stedelijke vernieuwing
79
Duurzaam veilig
8
Kwaliteitsverbetering buitengebied
340
7
Leerplicht 2011+2012 Helmond
8
8
Zinkassen Tuinstraat
12
Wijkontwikkelingsplan Asten-Oost
2
1
Planschade MFA Ommel 2014
14
12
Subsidie Nimby Westelijke Poort
166
92
Herinrichting Centrum
14
10
Subtotaal
824
130
Vooruitontvangen subsidie Overige
SOBB
20
Planschade Bergweg 63
34
Aanleg glasvezel
50
1
Ruimtelijke plannen individueel
101
4
Zorgsteunpunt Heusden 2014
6
3
Planschade BMV Heusden 2014
23
23
Subtotaal
234
5
26
Totaal
1.132
76
229

Saldo
31-12-16
70
2
72
181
79
8
333
12
1
2
74
4
694
20
34
51
105
3
213
979

Kortlopende schulden
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
2016

2015

Kasgeldleningen
Bank- en girosaldi
Overige schulden

3.847

17
3.527

Totaal

3.847

3.544

Drempelbedrag schatkistbankieren
Het drempelbedrag is een minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale
overheid) dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden.
Het drempelbedrag van de gemeente Asten is vastgesteld op € 250.000,=.
Onderstaande bedragen zijn in 2016, gemiddeld per kwartaal, buiten de schatkist gehouden.
1e kwartaal 2016
127.910
2e kwartaal 2016
182.213
3e kwartaal 2016
203.464
4e kwartaal 2016
162.196

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
2016
Nog te betalen bedragen
Vooruit ontvangen bedragen
Totaal

2.837
1.152 .
3.989
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2015
1.737
1.305
3.042

Waarborgen en garanties
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en
rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:
Geldnemer

Aard/Omschrijving

WBV Bergopwaarts
WBV Bergopwaarts
Wocom
Diversen
Verkrijgen eigen woning

bouw woning
diversen
proj. de Lisse
uitv. ABW
diversen

Totaal ( x 1.000)

Oorspronke- Percentage Restant
lijk bedrag borgstelling begin jaar
28.950
3.000
13.150
52
10.800

50
50
50
100
50

57.644

Restant
eind jaar

10.250
1.500
6.575
20
1.007

11.750
1.500
6.575
5
768

19.352

20.598

De gemeente Asten heeft zich tot onderstaande, niet uit de balans opgenomen
financiële verplichtingen voor een aantal toekomstige jaren verbonden.
Dit heeft geresulteerd in onderstaand overzicht.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Inkoop jeugdzorgPlus 2016-2018
€ 86.000,00
Licenties
€ 54.000,00
Licenties netwerkomgeving
€ 16.000,00
Arbo dienstverlening
€ 20.000,00
Onderhoud sportvelden
€ 65.000,00
Diverse onderhoudscontracten voor gemeentelijke gebouwen
€ 25.000,00
Huurcontract brandweerkazerne
€ 54.000,00
Uitvoeringsdienst Asten - Someren
€ 700.000,00
Huurovereenkomst beiaard- en natuurmuseum
€ 30.000,00
Schoonmaakcontract
€ 33.000,00
Bestrijding eikenprocessierups
€ 17.375,00
Facilitaire voorzieningen
€ 20.456,00
Werkzaamheden onderhoud hondentoiletten
€ 23.000,00
Gemeentelijke publicaties
€ 26.000,00
Raamovereenkomst juridische dienstverlening
€ 19.000,00
Raamovereenkomst elementenonderhoud
€ 83.175,00
Overeenkomst print- en kopieerapparatuur
€ 45.000,00
Huurovereenkomst ruimten voor kinderopvang BMW Heusden € 24.000,00
Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten
Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning,
vanuit de WMO en werk en inkomen.
Een deel van deze taken heeft de gemeente nu ook al, een deel neemt zij over van de
Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie.
De contractering (ondertekende deelovereenkomsten) van de dienstverleners WMO is
gebeurd via een zogenaamd bestuurlijk aanbestedingstraject. Alle aanbieders die voldoen
aan de eisen die in de deelovereenkomst zijn opgenomen, kunnen een contract aangaan.
De jeugdhulp heeft gedeeltelijk bestuurlijk en gedeeltelijk Europese aanbesteding
plaatsgevonden. Met uitzondering van de contracten met Bureau Jeugdzorg zijn alle
overeenkomsten uitsluitend op prijs gebaseerd (er zijn geen volmume-afspraken).
Het is niet mogelijk een financiële verplichting aan te geven en wel om de volgende redenen:
. Er zijn geen volumeafspraken met aanbieders gemaakt.
. Nog niet gecontracteerde aanbieders kunnen ten alle tijden nog kiezen om alsnog het
het contract aan te gaan.
. Klanten mogen tussentijds van aanbieder veranderen.
. Klanten mogen tussentijds van aanbieder veranderen, van zorg in natura naar persoongebonden budget en vice versa.
Voor wat betreft werk en inkomen voert het Werkplein regio Helmond smen met de Atlant
Groep de WSW-taken voor de gemeente Asten uit.
Eigen bijdrage op grond van de WMO
Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de WMO een bijdrage verschuldigd.
De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen
bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK.
De informatie van het CAK (om privacyredenen beperkt) is ontoereikend om als
gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als
geheel te kunnnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK,
heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid
en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de WMO geen gemeentelijke
verantwoordelijkeheid is. Dit betekent dat door de gemeente geen zekerheden omtrent
omvang en hoogte van de eigen bijdrage kunnen worden verkregen.
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Baten en lasten per programma
Onderstaand overzicht bevat per programma de raming van de baten en lasten en het saldo,
het resultaat voor bestemming, mutaties reserves en heet resultaat na bestemming. Voor een
verdere toelichting wordt verwezen naar de Financiële jaarrekening in het programmaverslag
2016.

Programma

Begroting
2016

Lasten
Bestuur en dienstverlening
Sociaal Domein
Veilig en Schoon
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling
Financiën
Totaal Lasten
Baten
Bestuur en dienstverlening
Sociaal Domein
Veilig en Schoon
Wonen, infrastructuur en ontwikkeling
Financiën
Totaal Baten
Algemene dekkingsmiddelen

Begroting
2016
na wijziging

Rekening
2016

2.803.418
18.165.301
5.864.313
5.878.767
2.726.199

2.990.987
19.326.020
6.697.522
10.576.219
4.126.183

3.121.635
18.274.376
6.077.647
10.550.128
2.170.590

35.437.998

43.716.931

40.194.376

-418.137
-3.643.720
-3.277.901
-1.886.903
-2.247.041

-473.581
-3.860.242
-3.741.698
-2.199.163
-2.265.885

-570.566
-3.765.672
-3.463.868
-6.244.547
-658.677

-11.473.702

-12.540.569

-14.703.330

-24.491.533

-24.877.567

-24.998.892

527.238

-6.298.795

-492.155

-11.095

-6.668.629

-1.699.090

538.333

369.835

1.206.935

Gerealiseerde totaal saldo baten en lasten
Mutatie reserves
Gerealiseerd resultaat
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Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Per 1 januari 2013 is de wet normering bezoldiging topfunciotnarissen publieke en
semipublieke sector (WNT) van kracht. In deze wet is besloten dat de beloningen van
bestuurders en overige topfunctionarissen in de (semi) publieke sector wettelijk
genormeerd, respectievelijk gemaximeerd dienden te worden. Dit heeft geresulteerd
in de WNT.
Deze wet verplicht ingevolge paragraaf 4 van die wet onder meer tot jaarlijkse publicatie
van de daarin genoemde financiële arbeidvoorwaarden van topfunctionarissen van de
gemeente. Voor de gemeente Asten zijn dat de secretaris en de griffier ongeacht of zij
de norm overschrijden.
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor de gemeente Asten is € 178.000,--.
Als topfunctionarissen binnen de gemeente Asten worden de secretaris en de griffier
aangemerkt. Voor deze functionarissen is een wettelijke plicht tot openbaarmaking
t.a.v. de onderstaande gegevens.
De weergegeven beloning is berekend naar rato van de omvang en duur van het dienstverband in 2016, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit
groter kan zijn dan 1,0 fte.
Het normenkader rondom de "Wet Normering bezoldiging Topfuncionarissen Publieke en
Semipublieke Sector" (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049
en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaekn en Koninkrijksrelaties van 26
februari 2014, nr. 2014-0000104920.
Naam Instelling

Naam (gewezen) Functie
topfunctionaris

Aard functie

Gemeente
Asten
Gemeente
Asten

W. Verberkt

Vaste
aansteling
Vaste
aansteling

Naam Instelling

Naam (gewezen) Op externe inhuur-basis
topfunctionaris
(nee; <=6mnd,>6mnd)

Gemeente
Asten
Gemeente
Asten

W. Verberkt

nee

M. van Erp

nee

Naam Instelling

Naam (gewezen) Totale bezoldiging
Motivering
topfunctionaris
in 2016
(indien
overschrijding)
W. Verberkt
€ 111.775

Gemeente
Asten
Gemeente
Asten

M. van Erp

M. van Erp

Gemeente
secretaris
Griffier

Datum aanvang
dienstverband

Beloning
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Omvang
dienstverband

1-8-2005 n.v.t.

36 uur

4-10-1993 n.v.t.

32 uur

Onkostenvergoeding
Voorzieningen
(belast)
t.b.v. beloningen
betaalbaar op termijn
€ 100.303
€0
€ 11.472
€ 68.441

€ 75.912

Datum einde
dienstverband

€0

€ 7.471
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WAARDERINGSGRONDSLAGEN
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.
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Algemeen
Waarderingsgrondslagen:
Bij de toepassing van de waardering- en afschrijvingsmethoden wordt het zogenaamde
toerekeningsbeginsel in acht genomen. Dit houdt in dat uitgegaan is van de volgende
beginselen:
Voorzichtigheidsbeginsel.
Bij de waardering is voorzichtigheid in acht genomen. Verliezen zijn genomen,
zodra zij zich voordeden.
Realisatiebeginsel.
Slechts op balansdatum gerealiseerde resultaten zijn als zodanig verantwoord.
Vergelijkingsbeginsel (ook wel "matching" genoemd).
Dit beginsel houdt in dat het resultaat over een bepaalde periode tot stand
komt door confrontatie van de kosten en de opbrengsten van een activiteit
in die periode. Met andere woorden: de kosten worden c.q. zijn opgenomen
in dezelfde periode als de opbrengsten verantwoord zijn.
De activa en passiva zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs,
wat het volgende concreet inhoudt:
De vaste activa (waaronder de immateriële, materiële en financiële vaste activa)
zijn gewaardeerd tegen de historische uitgaafprijs verminderd met ontvangen bijdragen,
onttrekkingen aan reserves en afschrijvingen.
De deelnemingen - voor zover geactiveerd - zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarden.
De voorraden zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (= inkoopprijs).
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.
Voor nadere informatie over de vaste activa wordt verwezen naar het overzicht van
geactiveerde kapitaaluitgaven. De hierin opgenomen afschrijvingen zijn op lineaire basis
berekend, behoudens die gevallen waar aangegeven is dat de berekening anders is
(i.c. annuïtair). Ook zijn in dit overzicht de looptijden, waarop de afschrijvingen gebaseerd
zijn, opgenomen.
Waarderingsgrondslagen grondbedrijf:
De (nog) niet in bouwexploitatie genomen gronden zijn gewaardeerd tegen de historische
uitgaafprijs vermeerderd met de bijgeschreven netto exploitatiekosten. Voor zover de
boekwaarde de actuele waarde per plangebied overschrijdt wordt voor dit verschil op de
balansdatum een reserve waardevermindering gronden gevormd ten laste van de
algemene bedrijfsreserve.
De calculaties van de grondexploitaties zijn geactualiseerd met de nog te verwachten
reële kosten en opbrengsten.
Hierbij zijn de kosten waar nodig geïndiceerd met 2% en de opbrengsten met 0%.
Daarnaast is de jaarplanning bijgesteld en indien dit leidt tot financiële consequenties
verwerkt in de grondexploitatie.
Wanneer de grondexploitatie negatief is wordt dit nadeel direct ten laste van de
algemene reserve van het grondbedrijf gebracht.
De voorraad onderhanden werk betreft gronden in exploitatie.
De boekwaarde van deze gronden met kostprijsberekening is gelijk aan de historische
uitgaafprijzen, c.q. verreken- en/of actuele prijzen, inclusief de toegerekende rente onder
aftrek van de ontvangen bedragen wegens grondverkopen en andere ontvangen bijdragen.
Deze boekwaarde correspondeert met de voorraad te verkopen gronden (tegen verwachte
verkoopwaarde) verminderd met de nog uit te geven bedragen (die zijn ontleend aan de
meest recente kostprijsberekeningen c.q. nacalculaties) en de voorlopige resultaten.
Op basis van het voorzichtigheidsbeginsel worden de financiële effecten bij het in
uitvoering nemen van een verliesgevend complex direct inzichtelijk gemaakt.
Bij administratieve afwikkeling van de complexen worden de gerealiseerde resultaten via
de rekening van baten en lasten aan de algemene bedrijfsreserve toegevoegd c.q. aan
deze reserve onttrokken.
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De overige balansposten zijn opgenomen tegen nominale waarden. Ook voor
de verantwoording in de rekening van baten en lasten is de nominale waarde
waarde als grondslag gehanteerd. De onderhanden werken zijn in de
overzichten bouwgronden complexgewijs verbijzonderd.
Inbreng van eigendommen in de bouwgrondexploitatie
Voor de inbreng van eigendommen gelden de volgende regels:
•
de eigendommen worden ingebracht tegen de geschatte - door
de raad vast te stellen – waarde behoudens het bepaalde onder
sub b en c;
•
onroerende zaken, welke op het tijdstip van inbreng nog niet
langer dan zes maanden eigendom der gemeente zijn, worden
ingebracht tegen de kostprijs;
•
in afwijking van hetgeen onder sub b is bepaald, kan de
gemeenteraad in bijzondere gevallen de waarde van inbreng
bepalen op een bedrag, lager dan de kostende prijs.
Waardering van de eigendommen
De boekwaarde van nog niet in bouwexploitatie genomen gronden wordt
jaarlijks vergeleken met de actuele waarde. Is de boekwaarde hoger dan
de actuele waarde dan wordt ter hoogte van dit verschil ten laste van de
algemene reserve een "reserve waardevermindering gronden" ingesteld.
grondslagen voor de bepaling van het resultaat:
Voor zover mogelijk zijn alle kosten en opbrengsten rechtstreeks tegen de
nominale waarde c.q. verrekenprijs aan de diverse complexen toegerekend.
De kosten van algemeen beheer zijn op basis van omzetten/activiteiten
aan de exploitaties toegerekend.
In de jaarrekening zijn de gecalculeerde resultaten van de in exploitatie
genomen gronden opgenomen. De planresultaten komen tot uitdrukking
zodra het complex financieel (voorlopig) wordt afgewikkeld. Tussentijdse
winstneming (gedeelte winst wordt uitgeboekt) gebeurt met inachtneming
van het voorzichtigheidsprincipe.
risicoparagraaf:
De calculaties zijn bijgestuurd en in overeenstemming gebracht met de
actuele situatie, inzichten en prognoses. Daarbij is rekening gehouden met
de huidige gronduitgifteprijzen. De aangepaste calculaties zijn in de
jaarrekening opgenomen.
Met name niet voorziene kosten ten behoeve van bodemsaneringen
beïnvloeden de resultaten negatief. Voor het overige wordt verwezen
naar het hierna opgenomen onderdeel “gronden”.

54

Toelichting waardering en afschrijving vaste activa
In de raad van 5 juli 2010 is de financiële verordening van de gemeente Asten vastgesteld.
-

Deze verordening treedt in werking per 1 augustus 2010 met dien verstande dat de
begroting, de jaarstukken, de uitvoeringsinformatie en de informatie voor derden en de
daarbij behorende toelichtingen met ingang van de begroting voor het begrotingsjaar
2011 voldoen aan de bepalingen van deze verordening.

-

Nieuwe investeringen die nog niet door de raad zijn vastgesteld worden vanaf 1
augustus 2010 conform Notitie activering, waardering en afschrijving vaste activa
gewaardeerd en afgeschreven.

De waardering en afschrijving van vaste activa is geregeld in nota vaste activa 2010. In bijlage
1 zijn de afschrijvingstermijnen opgenomen.
BIJLAGE 1
Afschrijvingstabel behorende bij de nota vaste activa
De in de tabel opgesomde afschrijvingstermijn zijn maximale termijnen. Een kortere
afschrijvingstermijn is mogelijk in verband met werkelijke economische of technische
levensduur.
afschrijving
Maximaal

Omschrijving
1

Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa (in principe niet activeren)
Kosten onderzoek en ontwikkeling
Kosten sluiten van geldleningen

Looptijd vast actief
Looptijd
lening

2
a.

Materiële vaste activa
Gronden en terreinen

b.

Woonruimten
Nieuwbouw
40
Aanbouw 25 jaar (of langer afhankelijk van hoofdbestanddeel) 25

Geen
afschrijving

Renovatie en restauratie
Aankoop bestaande gebouwen
Semi-permanente gebouwen
c.

d.

25
Variabel
15

Bedrijfsgebouwen
Nieuwbouw
40
Aanbouw 25 jaar (of langer afhankelijk van hoofdbestanddeel) 25
Renovatie en restauratie
Aankoop bestaande gebouwen
Semi-permanente gebouwen

25
Variabel
15

Grond – weg- en waterbouwkundige werken
Vrijvervalriolering
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Omschrijving

afschrijving
Maximaal

Persleidingen, drukriolering
Rioolgemalen, drukrioolgemalen, randvoorzieningen
Drainage leidingen
Aanleg/reconstructie wegen, fiets- en voetpaden,
parkeervoorzieningen
Aanleg/reconstructie plantsoenen, parken speelterreinen
Sportvelden
Kunstgrasveld
Overstorten
e.

f.

g.

40
30
25
25
25
25
15
5

Vervoermiddelen
Brandweer hulpverleningswagen/ tankautospuit
Overige vervoermiddelen

15
8

Machines, apparaten en installaties
Aanleg/vervanging openbare verlichting
Machines, apparatuur technische installaties
Hulpverlening- en brandbestrijdingsmaterialen

20
15
10

Overige materiële vaste activa
Speeltoestellen, sporttoestellen en sportmaterialen
Inrichting gebouw, onder andere meubilair, inventaris etc.
Overige materiële vaste activa
Hard- en software

10
10
10
5

4 Financiële vaste activa

Financiële vaste activa
Bijdrage in activa van derden

variabel
Afhankelijk van actief
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SISA - Verantwoordingsinformatie
Specifieke uitkeringen
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OCW

D9

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017
Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan
Besteding (jaar T) aan overige
Besteding (jaar T) aan
Opgebouwde reserve ultimo
voorzieningen voor
activiteiten (naast VVE) voor
afspraken over voor- en
(jaar T-1)
eleid 2011-2017 (OAB)
voorschoolse educatie die
leerlingen met een grote
vroegschoolse educatie met
voldoen aan de wettelijke
achterstand in de Nederlandse bevoegde gezagsorganen van
Deze indicator is bedoeld voor
kwaliteitseisen (conform artikel taal (conform artikel 165 WPO) scholen, houders van
de tussentijdse afstemming van
166, eerste lid WPO)
kindcentra en peuterspeelzalen de juistheid en volledigheid van
Besluit specifieke
(conform artikel 167 WPO)
de verantwoordingsinformatie
uitkeringen gemeentelijke
onderwijsachterstandenbe
leid 2011-2017
Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 01

€ 75.299
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 02

€ 14.000
Aan andere gemeenten (in jaar
T) overgeboekte middelen
(lasten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

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

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 03

€ 6.230
Hieronder per regel één
gemeente(code) selecteren en
in de kolommen ernaast de
verantwoordingsinformatie voor
die gemeente invullen

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 06

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 04

€ 73.144
Van andere gemeenten in (jaar
T) overgeboekte middelen
(baten) uit de specifieke
uitkering
onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag

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

Aard controle R
Indicatornummer: D9 / 08

1
SZW

G2

Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene
bijstand
grond van artikel 69
Participatiewet_gemeente
Gemeente
deel 2016
Alle gemeenten
verantwoorden hier het
gemeentedeel over (jaar
T), ongeacht of de
gemeente in (jaar T) geen,
enkele of alle taken heeft
uitbesteed aan een
Openbaar lichaam
opgericht op grond van
de Wgr.

I.1 Participatiewet (PW)

Baten (jaar T) algemene
bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief
Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief
Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

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

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

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

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

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 01

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 02

G3

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 04

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 05

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

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

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

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

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

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

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

I.6 Wet werk en inkomen
kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 07

SZW

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 03

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

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

Besluit bijstandverlening
zelfstandigen 2004
(exclusief
levensonderhoud
Aard controle R
beginnende
Indicatornummer: G3 / 01
zelfstandigen)_gemeented
eel 2016
€0
Baten (jaar T) Bob (exclusief
Besluit bijstandverlening Rijk)
zelfstandigen (Bbz) 2004

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 08

€0
Besteding (jaar T)
kapitaalverstrekking (exclusief
Bob)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 02

€0
Besteding (jaar T) aan
uitvoeringskosten Bob als
bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 07

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 09

€0
Baten (jaar T) levensonderhoud
gevestigde zelfstandigen
(exclusief Bob) (exclusief Rijk)
Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 03

€0
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 08

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 10

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

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

Nee
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Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 11

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

Nee
€0
Besteding (jaar T) aan onderzoek Besteding (jaar T) Bob
als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
(exclusief Bob)

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 04

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G2 / 06

€0
Volledig zelfstandige uitvoering
Ja/Nee

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 05

€0

Aard controle R
Indicatornummer: G3 / 06

€0

Jaarverslag archief
2015-2016

JAARVERSLAG ARCHIEF 2015/2016
Inleiding
Burgemeester en Wethouders deden tot nu toe eenmaal per jaar aan de Raad verslag omtrent hetgeen zij hebben verricht in het kader van hun wettelijke zorgtaak voor de archiefbescheiden van de gemeenten. In artikel 8 van de archiefverordening van 15 maart 2016 is
opgenomen dat er tweejaarlijks verslag gedaan zal gaan worden.
Middels een kort archiefverslag in de jaarrekening kan aan deze verplichting voldaan worden.
Contacten Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHC)
Er is in 2015 één servicebezoek geweest door het RHC. Daarnaast is er in 2016 een bijeenkomst geweest met de aangesloten gemeenten. Tevens is er een presentatie geweest over
het e-depot, het DDBS (Digitaal Duurzaam Beheersysteem).
Selectie/vernietiging archieven
In 2015/2016 is gewerkt aan de vernietigingslijst voor 2013. Er is achterstand opgelopen in
verband met het project DMS.
Binnenkort gaat er ook vernietigd worden vanuit het digitale archief. Ter voorbereiding hierop hebben inmiddels de nodige controles plaatsgevonden. Bovendien is via een script automatisch gearchiveerd om ook deze achterstand weg te werken, zodat tijdig tot de verplichte
vernietiging overgegaan kan worden.
Substitutie bouwvergunningen
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2011 budget beschikbaar gesteld voor het project substitutie bouwvergunningen t/m 1989. Er zijn inmiddels zes batches
van in totaal negen batches gescand. Bij het RHC zijn echter problemen ontstaan in de opslagcapaciteit. Dit veroorzaakt een vertraging in de afronding van dit project.
Project analoog archief
Dit project is door de medewerkers voortvarend opgepakt. Met nog een jaar te gaan, is het
nu zaak om de archiefstukken die nog bij de medewerkers op de kamer liggen naar het archief te krijgen en deze te archiveren.
Handboek kwaliteitszorg informatiebeheer
Het afgelopen jaar is er gewerkt aan het opstellen van het handboek kwaliteitszorg informatiebeheer. Dit handboek is in januari 2017 door het MT vastgesteld.
De actiepunten waaronder het invullen van de archief KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren)
worden in 2017 opgepakt.
Handboek digitale vervanging
In 2016 is het handboek digitale vervanging geüpdated. Het betreffen met name tekstuele
aanpassingen en de update van de migratie is erin verwerkt. Het geactualiseerde handboek
dient nog voor advies voorgelegd te worden aan het RHC.
Voor verslag,
Team Gemeentewinkel, Documentaire en Digitale Informatievoorziening (DIV)
Maart 2017
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Vergadering
van:
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17.06.

JvB

de raad
van de gemeente
Asten
Samenvatting
In de Financiële Verordening gemeente Asten 2016 is in artikel 5 vermeld dat de raad twee maal
per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Dit betreft een afwijkingenrapportage.
De tussentijdse rapportage voorjaar 2017 geeft inzicht in de voortgang van de door de raad
vastgestelde programmabegroting 2017 over de periode van januari tot en met april 2017. Naast
de beleidsafwijkingen gaat de tussentijdse rapportage ook in op de begrotingswijzigingen ten
opzichte van de programmabegroting 2017.
De uitvoering van de begroting 2017 verloopt grotendeels volgens plan, beleidsmatige en financiële
afwijkingen zijn goed te verantwoorden.
Deze rapportage wordt aan de raad voorgelegd om te worden vastgesteld tijdens de
raadsvergadering van 27 juni 2017, waarmee de raad tevens de begrotingswijzigingen vaststelt.
Beslispunten
De raad besluit:
1. tot vaststelling van de tussentijdse rapportage voorjaar 2017
2. de begroting 2017 te wijzigen conform advies.
Inleiding
In het Planning & Control-instrumentarium is het instrument tussentijdse rapportage voorjaar
opgenomen waarmee bestuurlijke verantwoording over de realisatie van de begroting van de
gemeente over de eerste vier maanden van het lopende boekjaar wordt afgelegd.
Wat willen we bereiken
Beoogd is de raad te informeren over de voortgang, begrotingsafwijkingen vast te stellen en indien
nodig besluiten te nemen tot bijsturing.
Wat gaan we daarvoor doen
We voeren de besluiten die op grond van de tussentijdse rapportage voorjaar 2017 worden
genomen uit.
Mogelijke alternatieven
Niet van toepassing.

2017010752*

Risico’s
De uitvoering van de begroting 2017 verloopt grotendeels volgens plan, beleidsmatige en financiële
afwijkingen zijn goed te verantwoorden.
De verslagperiode loopt van januari tot en met april 2017. Dit is een relatief korte periode. Daarom
is het lastig om voor alle onderdelen een goede inschatting te maken van de totale kosten en
opbrengsten over het hele jaar. Bij de tussentijdse rapportage najaar 2017 kan een betere
inschatting van het jaarrekeningresultaat worden gegeven.
Communicatie
Niet van toepassing.
Wat mag het kosten
De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2017 weer. De stand van onvoorzien
bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage voorjaar 2017 per saldo € 144.178,=
(voordelig).
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
1. Tussentijdse rapportage voorjaar 2017 (2017009914)

j.degoede@asten.nl
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De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 mei 2017
met zaaknummer ;
gehoord het advies van de commissie Algemene Zaken en Control van 8 juni 2017;

besluit:

1. tot vaststelling van de tussentijdse rapportage voorjaar 2017
2. de begroting 2017 te wijzigen conform advies.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
27 juni 2017.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos
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1. Inleiding
In de Financiële Verordening 2016 van gemeente Asten is in artikel 5 vermeld dat de
raad twee maal per jaar een tussentijdse rapportage ontvangt. Dit betreft een
afwijkingenrapportage. Dat voorkomt onnodige herhaling van afspraken die met u zijn
gemaakt.
Deze tussentijdse rapportage geeft u inzicht in de voortgang van de door u vastgestelde
programmabegroting 2017. De raad moet immers kunnen toetsen of de daarin gemaakte
afspraken worden opgevolgd.
Naast de beleidsafwijkingen gaat de tussentijdse rapportage in op de
begrotingswijzigingen ten opzichte van de programmabegroting 2017 van januari tot en
met april 2017 en wordt een prognose van het jaarrekeningresultaat gegeven.
De uitvoering van de begroting 2017 verloopt grotendeels volgens plan.
De opbouw van de tussentijdse rapportage is als volgt:
Hoofdstuk 1. Inleiding
Dit hoofdstuk bevat de algemene uitgangspunten en de opbouw van de tussentijdse
rapportage.
Hoofdstuk 2. Beleids- en andere afwijkingen januari tot en met april 2017
In de programmabegroting 2017 zijn per programma de doelen en activiteiten benoemd.
Indien gedurende bovengenoemde periode wordt afgeweken van de gemaakte afspraken
met betrekking tot deze doelen, is dit hier vermeld en verantwoord. Daarnaast kunnen
hier specifieke onderwerpen die speciale aandacht vragen worden toegelicht.
Hoofdstuk 3. Financiën
In dit hoofdstuk verkrijgt u inzicht in de begrotingsafwijkingen van januari tot en met
april 2017 ten opzichte van de programmabegroting 2017 en wordt het effect daarvan op
de financiële positie en de grondexploitatie van de gemeente Asten inzichtelijk gemaakt.
Hoofdstuk 4. Bijlage
In dit hoofdstuk is een tabel opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma
zijn gepresenteerd.

Leeswijzer
In de tabellen in deze rapportage betekent ‘+’ een voordeel en ‘-’ een nadeel, tenzij
anders is vermeld.
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2. Beleidsafwijkingen
In de tussentijdse rapportages zijn alleen afwijkingen op de begroting gerapporteerd om onnodige herhaling te voorkomen. Hetgeen
volgens planning verloopt is dus niet opgenomen. Hieronder zijn per programma uit de programmabegroting 2017 eventuele afwijkingen
van januari tot en met april 2017 benoemd en verantwoord. Daarnaast worden hier specifieke onderwerpen toegelicht die speciale
aandacht vragen.

Programma 1 Bestuur en dienstverlening
8. Informatieplan- Informatievoorziening draagt in hoge mate bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.
Adequate informatievoorziening maakt het mogelijk dat onze klanten één ingang hebben bij de overheid (zie verder PB 2017).
Activiteit (Wat doen we
Prestatie-indicator (Wanneer
Verantwoording afwijking
hiervoor?)
zijn we tevreden?)
De informatievoorziening wordt 4. De klantvraag wordt digitaal De aansluiting op MijnOverheid voor de WOZ-beschikkingen is gerealiseerd.
zodanig ingericht dat de
afgehandeld.
De aansluiting voor de overige producten was gepland voor 31 juli 2017.
klantvraag digitaal wordt
Doordat Logius landelijk bezig is met een migratie kan deze planning nog niet
afgehandeld.
gerealiseerd worden, dat wordt nu najaar 2017. Het project mGBA, waarmee
onder andere uittreksels, verhuizingen, e.d. digitaal aangevraagd of gemeld
kunnen worden, ligt op schema.
Bestuurlijk verantwoordelijk H. Vos

Programma 2 Sociaal Domein
6. Gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie Peelgemeenten; maatwerkvoorzieningen Wmo- Een zorgzame samenleving met
zelfredzame burgers waarbij er een goede balans is tussen eigen verantwoordelijkheid van burgers en de inzet van professionele
maatwerk voorzieningen WMO.
Activiteit (Wat doen we
Prestatie-indicator (Wanneer
Verantwoording afwijking
hiervoor?)
zijn we tevreden?)
Verder gaan op de reeds
1. De kosten van de inzet van
Overschrijding op de programmakosten voor Jeugd kunnen niet volledig
ingeslagen weg naar een
maatwerkvoorzieningen dalen als worden gedekt door overschotten op Wmo. In het kader van het Beleidsplan
gekantelde werkwijze waarbij
gevolg van de inzet van en
sociaal domein 2018 en bij gelegenheid van de begroting 2018 worden
eigen kracht, inzet van het
nadruk op eigen kracht, het
maatregelen voorbereid.
informeel netwerk,
eigen netwerk, preventieve en
wederkerigheid, zelfredzaamheid algemene voorzieningen in het
en participatie leidend zijn.
Sociaal Netwerk Asten.
Bestuurlijk verantwoordelijk J. Huijsmans
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Activiteit (Wat doen we
hiervoor?)
Toewerken naar de inkoop van
ontschotte arrangementen
binnen het sociale domein
(arrangementen met
voorzieningen op grond van
zowel de Participatiewet, Jeugd
en Wmo) vanuit de gedachte
‘samen één plan’.

Prestatie-indicator (Wanneer
zijn we tevreden?)
1. De uitvoeringskosten worden
binnen de periode en de
financiële ruimte van de
egalisatiereserve sociaal domein
(2015, 2016 en 2017)
teruggebracht tot het niveau van
de door het Rijk beschikbaar te
stellen financiële kaders per 1
januari 2018.

Verantwoording afwijking
Asten is een nadeelgemeente en dreigt de kosten niet binnen het niveau van
de rijksuitkering te kunnen dekken. Vooralsnog is de egalisatiereserve sociaal
domein toereikend om de tekorten te dekken in 2017. In het kader van de
zienswijze op de concept begroting 2018 Peelgemeenten worden maatregelen
voorgesteld. Daarnaast worden actief pogingen in het werk gesteld om de
verdeelsleutel bij het rijk aan te laten passen.

Bestuurlijk verantwoordelijk J. Huijsmans

11. Voorzieningen en accommodaties; Onderwijs- Plan om te komen tot optimale huisvesting van primair onderwijs en
kinderopvang binnen de gewijzigde en aangescherpte financiële kaders van de gemeente en de schoolbesturen. Inzicht in de
gebouwen: bouwkundige en functionele staat, herontwikkelmogelijkheden. Zie Programmabegroting 2017, pag. 37.
Activiteit (Wat doen we
Prestatie-indicator (Wanneer
Verantwoording afwijking
hiervoor?)
zijn we tevreden?)
Overleg voeren met
1. Als het Strategisch
Eerste optie heeft niet geleid tot overeenstemming bij alle partijen. Tweede
schoolbesturen in het kader van Huisvestingsplan primair
optie wordt in april beoordeeld op haalbaarheid.
de opdracht, verleend aan Team onderwijs 2016-2026 is
Sygma, voor het opstellen van
vastgesteld.
een "Strategisch
huisvestingsplan (SHP) voor het
primair onderwijs 2016-2026" in
de gemeente Asten.
Bestuurlijk verantwoordelijk T. Martens
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Programma 3 Veilig en Schoon
7. Uitvoeren Wet Natuurbescherming- Voldoen aan de wet natuurbescherming bij het uitvoeren van het groenbeheer en het
toetsen van ruimtelijke plannen en aanvragen voor vergunningen.
Activiteit (Wat doen we
Prestatie-indicator (Wanneer
Verantwoording afwijking
hiervoor?)
zijn we tevreden?)
1. Plan van aanpak Wet
Als we op 1 juli 2017 voldoen
Er is niet aan de randvoorwaarden voldaan. Het plan van aanpak uitvoering
Natuurbescherming uitvoeren en aan de wet Natuurbescherming Wet Natuurbescherming was niet klaar op 1 januari 2017. In ODZOB-verband
borging interne processen.
en het interne proces is geborgd. loopt een traject om plan van aanpak op te starten. Hieraan is nog geen
geplande einddatum gekoppeld.
Bestuurlijk verantwoordelijk T. Martens

Programma 4 Wonen, infrastructuur en ontwikkeling
1. Verkeer en Vervoer - Een doelmatig, veilig, mensgericht en duurzaam functionerend verkeer- en vervoerssysteem door middel
van het uitvoeren van het meerjarig uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). Een goede
bereikbaarheid van Asten binnen de regio.
Activiteit (Wat doen we
Prestatie-indicator (Wanneer
Verantwoording afwijking
hiervoor?)
zijn we tevreden?)
Uitvoeren maatregelen GVVP
De maatregelen uit het
GVVP definitief vastgesteld in dec. 2016. Het uitvoeringsprogramma 2017
geactualiseerde GVVP zijn in
kan niet uitgevoerd worden omdat de middelen nog niet beschikbaar zijn
2017 uitgevoerd conform
gesteld. Voorstellen worden gedaan bij de voorjaarsnota 2017.
vastgesteld
uitvoeringsprogramma.
Bestuurlijk verantwoordelijk T. Martens
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11. Vrijetijdssector- De vrijetijdssector (toerisme en recreatie) is een belangrijke economische pijler van Asten. Het stimuleren
van de sector moet zorgen voor een economische impuls door onder meer een verbreding van het aanbod en door de verbetering
van de synergie binnen de sector.
Activiteit (Wat doen we
Prestatie-indicator (Wanneer
Verantwoording afwijking
hiervoor?)
zijn we tevreden?)
Subregionale overleg De Peel heeft nog niet geleid tot een uitvoeringsagenda
Met de Peelgemeenten en
1. Als er in 2017 via het
Vrijetijdssector. Koppeling met marktpartijen is nog niet gemaakt.
verbonden partijen via het
subregionale economische
subregionale economische
overleg De Peel solide
overleg De Peel invulling geven gemeentelijke Peelsamenwerking
aan samenwerking in de
is ontstaan in de vrijetijdssector
vrijetijdssector op basis van een en andere (markt)partijen zijn
op te stellen uitvoeringsagenda. daar op aangehaakt. In 2017
Dit vervolgens doorvertalen naar moet er gestart zijn met de
uitvoeringsagenda.
concrete acties
Bestuurlijk verantwoordelijk J. van Bussel

13. Industrie, handel en dienstverlening- Een bedrijventerreinaanbod van een hoge kwaliteit met een modern, dynamisch en
duurzaam imago. Bedrijventerreinen met voldoende ruimte en een gevarieerd aanbod van geschikte vestigingsmogelijkheden
voor bedrijven in diverse ontwikkelingsstadia.
Actieve samenwerking in het Peelgebied met gemeenten, bedrijfsleven, vrije tijdssector en onderwijs om verdere economische
en toeristische ontwikkeling te stimuleren
Activiteit (Wat doen we
Prestatie-indicator (Wanneer
Verantwoording afwijking
hiervoor?)
zijn we tevreden?)
Een nieuw bestemmingsplan
Het bedrijf Brandenburch/Bristi is in kw1 failliet verklaard. De nieuwe
voor bedrijventerrein Kanaalweg
eigenaar heeft aangegeven in het NIMBY-project te willen stappen en de rol
vaststellen.
van de vorige eigenaar over te willen nemen. Op dit moment wordt
onderzocht of dit mogelijk is en onder welke voorwaarden. De resultaten van
dit overleg zijn op dit moment nog niet bekend.
Bestuurlijk verantwoordelijk J. van Bussel

Programma 5 Financiën

Geen afwijkingen.
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3. Financiën
Het behandelen van de tussentijdse rapportage is een typisch controle moment. In de
begroting wordt het werk gepland, de organisatie start met de uitvoering van de
begroting en de raad controleert of de uitvoering conform afspraken verloopt.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële begrotingsafwijkingen en het effect
daarvan op de financiële positie van de gemeente Asten. In hoofdstuk 4 is een tabel
opgenomen waarin de begrotingsafwijkingen per programma zijn gepresenteerd. Hierbij
is direct inzichtelijk gemaakt op welke post de betreffende afwijking van invloed is. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende posten:
•
•
•
•
•
•

Onvoorzien incidenteel;
Onvoorzien structureel;
Reserve eenmalige bestedingen;
Algemene reserve;
Voorzieningen;
Reserves.

De begrotingswijzigingen hebben uiteraard invloed op de financiële positie van de
gemeente. De financiële positie wordt weergegeven door de post onvoorzien, de reserve
eenmalige bestedingen en de algemene reserve. In onderstaande tabellen zijn de
begrotingsafwijkingen verwerkt tot een totaaloverzicht.
Post onvoorzien
In de begroting zijn twee posten opgenomen, één voor onvoorziene structurele
tegenvallers en één voor onvoorziene incidentele tegenvallers in de exploitatie.
Onvoorzien 2017
Omschrijving
Geraamd in begroting 2017
Toevoegen resultaat begroting 2017 aan onvoorzien
incidenteel (zie pagina 3 begroting 2017).
9e wijziging: Financiering peuteropvang

Incidenteel
50.000
89.899

Structureel
52.428

45.101

Restant na besluitvorming raad
Tussentijdse rapportage voorjaar 2017 (zie hoofdstuk 4)

185.000
-91.049

52.428
-2.201

Stand na tussentijdse rapportage voorjaar 2017

93.951

50.227

De post onvoorzien geeft een tussenstand van het resultaat 2017 weer. De stand van
onvoorzien bedraagt na de mutaties in de tussentijdse rapportage voorjaar 2017 per
saldo € 144.178,= (voordelig).
Begrotingsafwijkingen die structureel doorwerken worden meegenomen in de
meerjarenprognose van de voorjaarsnota 2017.
De verslagperiode loopt van januari tot en met april 2017. Dit is een relatief korte
periode. Daarom is het lastig om voor alle onderdelen een goede inschatting te maken
van de totale kosten en opbrengsten over het hele jaar.
Bij de tussentijdse rapportage najaar 2017 kan een betere inschatting van het
jaarrekeningresultaat worden gegeven.
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Realisatie taakstellingen
In de begroting 2017 zijn taakstellingen opgenomen die nog gerealiseerd moeten
worden. Voor het later realiseren van diverse taakstellingen zijn frictiebudgetten
beschikbaar. Over de voortgang van deze taakstellingen wordt door middel van
tussentijdse rapportages en voorjaarsnota 2017 gerapporteerd.
Samenvoeging werf Asten - Someren
Voor de samenvoeging van de werf en efficiencybesparing is een bezuiniging geraamd
van € 184.193,=. Hiervan resteert op dit moment € 33.499,=. Er heeft onderzoek
plaatsgevonden naar mogelijke efficiencybesparingen (op huidige bestekken) maar
hierop zijn geen besparingen te realiseren. In 2017 wordt onderzocht of deze taakstelling
in 2018 en volgende jaren te concretiseren is. De taakstelling wordt in 2017 niet
gerealiseerd, het nadeel wordt onttrokken uit de frictiereserve samenwerking werf.
Samenwerking Peel 6.1
De begrote besparing als gevolg van samenwerking Peel is € 100.000,=. Door het
uittreden van Helmond is de Peelsamenwerking gewijzigd. De 5 Peelgemeenten hebben
besloten de samenwerking op het gebied van WMO, Jeugd en BMS voort te zetten en
later te kijken naar mogelijke verbreding naar andere werkterreinen. De besparing wordt
in 2017 niet gerealiseerd. Het college heeft in april 2017 een voorgenomen besluit
genomen om toe te gaan treden tot het samenwerkingsverband BSOB per 1 januari
2018. De taakstelling wordt met dit voorgenomen besluit in 2018 gerealiseerd.
Reserve eenmalige bestedingen
Doel van deze reserve is om eenmalige uitgaven af te dekken.
Prognose stand reserve eenmalige bestedingen
Stand 1 januari 2017
Mutaties 2017 (nog uit te geven kredieten)

6.345.524
-5.114.897

Restant na besluitvorming raad
Resultaat jaarrekening 2016 na winstbestemming

1.230.627
728.031

Restant incl. nog te besluiten raad
Mutaties tussentijdse rapportage voorjaar 2017

1.958.658
0

Stand na tussentijdse rapportage

1.958.658
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Algemene reserve
De algemene reserve bestaat uit een niet vrij aanwendbaar deel en een vrij aanwendbaar
deel. De hoogte van het vrij aanwendbare deel wordt berekend aan de hand van de
provinciale norm (gewenst weerstandsvermogen).
Het resterende deel van de algemene reserve is niet vrij aanwendbaar omdat de rente
als structureel dekkingsmiddel is ingezet. De algemene reserve van het grondbedrijf is
gevormd om toekomstige risico’s binnen het grondbedrijf af te dekken.
Algemene
Algemene
Algemene
reserve
reserve
reserve
(vrij
(niet vrij
grondbedrijf
aanwendbaar) aanwendbaar)

Omschrijving

Stand per 1 januari 2017
Nadelig saldo

2.086.991

17.664.525

2.673.552
-60.000

Prognose stand per 31-12-2017

2.086.991

17.664.525

2.613.552

Bijstelling grondexploitaties
De calculaties van de projecten zijn geactualiseerd bij de jaarrekening 2017. Bij de
vaststelling van de jaarrekening 2016 wordt ook besloten om de bijgestelde calculaties in
de begroting 2017 te verwerken. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar
de jaarrekening 2016, paragraaf Grondbeleid.
Resultaten grondbedrijf 2017 en prognose
In onderstaand overzicht zijn de prognoses van het grondbedrijf opgenomen, deze zijn
gebaseerd op de cijfers van de jaarrekening 2016 (zie paragraaf Grondbeleid in
programmaverslag 2016). Het resultaat van Loverbosch Oost fase 1A is € 1.665.000,=.
Van dit resultaat is in 2016 al € 274.000 uitgekeerd aan de reserve eenmalige
bestedingen.
De resultaten per project zien er als volgt uit:

Project
( + = positief resultaat
- = negatief resultaat )

Bijgestelde prognose
Begroting
Meerjarenraming
2017
2018
2019
2020

Florapark
Loverbosch fase 1a
Strategische grondaankopen
Ontwikkelingskrediet
Totaal project resultaat
Resultaat t.l.v. algemene reserve
grondbedrijf
Resultaat meegenomen ten
gunste van reserve eenmalige
bestedingen 70%

900.000
1.391.000
-15.000
-45.000

-15.000
-45.000

-15.000
-45.000

-15.000
-45.000

1.331.000

-60.000

840.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

-60.000

891.500

630.000

De verwachte resultaten van het grondbedrijf worden meegenomen in de prognoses van
de reserve eenmalige bestedingen. Voorzichtigheidshalve wordt 70% van het verwachte
positieve resultaat meegenomen. Wanneer bovenstaande resultaten niet worden
gerealiseerd of op een later tijdstip, dan is herprioritering van de investeringen nodig.
Het nadelig resultaat wordt voor 100% meegenomen in de prognose algemene reserve
grondbedrijf.
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4. Bijlage
Overzicht begrotingsafwijkingen januari tot en met april 2017
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Naam programma in
programmabegroting
2017

1. Bestuur en
Dienstverlening

2. Sociaal Domein

Omschrijving mutatie

Onvoorzien
structureel

Reserve
eenmalige
bestedingen

Algemene
reserve (incl.
grondbedrijf)

Voorzieningen

Overige reserves

stand voor
tussentijdse
rapportage

stand voor
tussentijdse
rapportage

prognose stand
voor
tussentijdse
rapportage

stand per 1-12017

stand per 1-12017 (cf
jaarrekening
2016)

stand per 1-1-2017
(cf jaarrekening
2016)

€ 52.428

€ 1.958.658

€ 22.425.068

€ 9.967.552

€ 5.645.146

€ 185.000
-2.600

n.v.t.

Daling opbrengst rente door minder hypothecaire leningen.

n.v.t.

-30.425

Aframen budget audit burgerzaken. Dit is opgenomen in het budget voor beveiligingsplan.

n.v.t.

9.450

Verhoging van het budget voor de upgrade van het taxatiepakket naar GT-W OZ vanwege de complexiteit. Het bedrag is
onder meer nodig voor verlenging van de inhuur van de projectleider.

n.v.t.

Budget beschikbaar stellen voor het onderzoek Toekomstvisie I&A.

n.v.t.

Aansluiting op mogelijkheid van betaling met ideal/creditcard bij online aanvragen via iBurgerzaken.

n.v.t.

-2.020

Verlenging gebruik testomgeving iBurgerzaken (onderdeel van modernisering GBA).

n.v.t.

-10.560

Aansluiting op eHerkenning iBurgerzaken (onderdeel van modernisering GBA).

n.v.t.

Budget voor 2017 beschikbaar stellen voor het Privacyproject. Doelstelling is dat Asten kan voldoen aan de AVG. Voor
2017 en 2018 is een budget nodig van € 20.000: een inschatting van ca. 20 adviesdagen door een externe partij. Het
budget voor 2018 wordt meegenomen bij de voorjaarsnota 2018.

n.v.t.

In de begroting 2017 zijn bezuinigingstaakstellingen opgenomen. Deze worden in 2017 niet gerealiseerd, het nadeel
wordt gedekt uit daarvoor bestemde reserves.

n.v.t.

Subtotaal programma 1
Jaarlijks € 6.000 beschikbaar stellen voor de uitgifte van sport- en cultuurvouchers aan kinderen van 4 tot 18 jaar uit
gezinnen met een laag inkomen.

-8.225 Het budget betreft 47% van de totale kosten voor Asten en Someren samen.

-1.440
-10.000

Het recht op bescherming van persoonsgegevens is vastgelegd in Europese regelgeving.
Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe Europese Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) van kracht waaraan alle decentrale overheden in de EU moeten voldoen.
-183.499 Dekking uit daarvoor bestemde reserves.

-12.600
1-9-2016
n.v.t.

0

Budget beschikbaar stellen voor 2017 voor de uitvoering van activiteiten voortvloeiend uit de projecten woninginbraak
en fietsendiefstal.

7-3-2017

-3.000

Voortzetten van de opdracht tot begeleiden en opstellen van het Strategisch Huisvestingsplan (SHP) Primair Onderwijs.

14-3-2017

-5.000

Voorbereidingskrediet verstrekken ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek naar een nieuw gemeenschapshuis.

31-1-2017

-23.305

Reinigen tegelvloeren in kleedlokalen en douches van De Schop en deze voorzien van een coating waardoor vuil zich
niet meer hecht.

31-1-2017

-34.995
0

0

-213.529
Heeft geen budgettaire consequenties, dit wordt gedekt uit beschikbaar budget op de
stelpost bijzondere bijstand voor de intensivering van het armoede- en schuldenbeleid.
Heeft geen budgettaire consequenties, tegenover het beschikbare budget w ordt een
zelfde bedrag aan lasten begroot.
Projecten maken deel uit van het Dynamisch Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid
Peelland 2015-2018. De kosten voor 2018 worden meegenomen in de voorjaarsnota 2017.

Betreft niet voorziene uitgave die ten laste van de onderhoudsvoorziening De Schop
kunnen worden gebracht.

0

Heeft geen budgettaire consequenties, dit wordt gedekt uit het beschikbare budget voor
mantelzorgcomplimenten.

n.v.t.

-60.971

De programmakosten van de Bbz zijn voor de gemeente budgetneutraal. De rijksbijdrage
wordt door Asten ontvangen en doorbetaald aan Senzer.

0

Minder renteopbrengst door vervroegde aflossing lening gemeenschapshuis Heusden door Unitas.

14-3-2017

-6.750

Onderzoek naar verdeelmaatstaf medicijngebruik door AEF.

28-3-2017

-4.560

Op basis van de begroting 2017 van de Peelgemeenten stijgt de bijdrage.

n.v.t.

0

Subtotaal programma 2
Budget beschikbaar stellen voor het reinigen van het wegdek na calamiteiten. Werd door de brandweer uitgevoerd,
komt met ingang van 2017 voor rekening van de gemeente.

n.v.t.

-42.615

Ophogen budget straatnaamgeving voor vervanging van gestolen borden en om alle borden op termijn weer aan de
huidige normen te laten voldoen (leesbaarheid / reflectie), vanwege structureel tekort.

n.v.t.

Budget beschikbaar stellen voor uitvoering van de Veiligheidsmonitor 2017.

n.v.t.

-5.000

Programmaleider Integrale Veiligheid Peelland 2017.

n.v.t.

-4.000
-9.000

Afboeking boekwaarde gemeentelijk pand.

21-2-2017
24-1-2017

Jaarlijkse kosten bloembakken en watertappunt Markt.

De subsidie wordt gedekt uit de extra ontvangsten van het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers.
Het nadeel vanaf 2018 is € 9.000,= (structureel). Dit nadeel wordt meengenomen bij de
voorjaarsnota 2017.
De uitvoeringskosten Peelgemeenten zijn € 56.200,= hoger dan begroot. Het nadeel 2017
wordt ten laste van het sociaal domein gebracht. Dit betekent dat het verwachte tekort
sociaal domein 2017 hoger wordt. Bij de voorjaarsnota 2017 moet bekeken worden of het
nadeel sociaal domein vanaf 2018 ten laste van algemene middelen of het sociaal domein
gebracht moet worden.

-60.971
-9.000

0

0

-11.124

0

0

0

0

0

-500

n.v.t.

Budget beschikbaar stellen voor aanpassingen voortkomend uit de evaluatie van de heringerichte Markt.

-9.500
-500

-26.834

-14.600 € 14.600 wordt gedekt uit de algemene reserve grondbedrijf
-10.000 W ordt gedekt uit de reserve centrumvisie.

18-4-2017

-4.000

Verhoging budget voor Mensgericht verkeerbeleid omdat van provincie Noord-Brabant een hogere subsidie wordt
ontvangen.

n.v.t.

4.775

Structureel budget beschikbaar stellen voor elektriciteit van het informatiekunstwerk uit het budget voor recreatie en
toerisme.

n.v.t.

0

Subtotaal programma 4
Verwerking decembercirculaire 2016.

n.v.t.

275
2.990

Bijstelling algemene uitkering als gevolg van positieve ontwikkeling maatstaven.

n.v.t.

100.000

Totaal mutaties programma 1 t/m 5
Standen na verwerking Tussentijdse rapportage voorjaar 2017

0

8-3-2017

31-1-2017

Subtotaal programma 5

0

-11.124

Aan Onis in 2017 een aanvullende subsidie verstrekken van € 13.160 voor extra ureninzet voor vluchtelingenwerk en €
4.000 beschikbaar stellen op declaratiebasis voor de kosten van diplomawaardering.

Subtotaal programma 3
4. Wonen, Infrastructuur Verhogen van het budget voor startersleningen met € 100.000,=. Het budget voor het verstrekken van
en Ontwikkeling
startersleningen is nagenoeg op, er is begin april nog budget voor het verstrekken van één volledige starterslening.
Daarnaast worden de provisie kosten structureel verhoogd met € 500,=.

Toelichting

-21.805

Door het Ministerie van OC en W is voor 2017 op de regeling voor Onderwijsachterstandenbeleid aanvullend € 26.451
en € 3.651 beschikbaar gesteld voor het realiseren van taalniveau 3F bij pedagogisch medewerkers in voorschoolse
educatie respectievelijk het bieden van een kwalitatief goed aanbod aan doelgroepkinderen.

De programmakosten van de Bbz-regeling budgetneutraal ramen vanwege de uitvoering door Senzer. Dit levert een
nadeel op in de begroting omdat Bbz als voordeel in de begroting is opgenomen (meer baten dan lasten). Voor- en
nadelen Bbz komen ten gunste of ten laste van Senzer (solidariteit BUIG en Bbz).

5. Financiën

Onvoorzien
incidenteel

Budget voor representatie bijramen in verband met verplaatsen jubilarissenfeest 2016 naar 2017.

Budget beschikbaar stellen voor het gratis verstrekken van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) aan de vrijwilligers van
Onis.

3. Veilig en Schoon

B&W besluit

-26.834

0

102.990

-91.049
€ 93.951

-2.201
€ 50.227
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-1.200 W ordt gedekt uit de reserve centrumvisie.

0

0

0

-25.800

0

0

0

0

0
0
€ 1.958.658 € 22.425.068

-11.124
€ 9.956.428

-239.329
€ 5.405.817

RAADSVOORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: 2017009744

AGENDANUMMER: 6
COMMISSIE AZ&C op 8 juni 2017
Onderwerp:
Achtervangovereenkomst generieke
garantstelling leningen Bergopwaarts

Bijlage(n):

1

Vergadering
van:
27 juni 2017

Agendanummer:

p.h.:

17.06.

HV

de raad
van de gemeente
Asten
Samenvatting
Tijdens de raadsvergadering van 27 september 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met
een generieke achtervang voor garantstelling bij leningen van Bergopwaarts tot een
maximum van 25% van de WOZ-waarde in de gemeente Asten.
Om invulling te geven aan dit besluit moet een achtervangovereenkomst getekend worden.
Hierin wordt de hoogte van de garantstelling vastgelegd.
Beslispunten
De raad besluit om het bedrag in de achtervangovereenkomst vast te stellen op € 30,8
miljoen.
Inleiding
Tijdens de raadsvergadering van 27 september 2016 heeft de gemeenteraad in gestemd met
een generieke achtervang voor garantstelling bij leningen van Bergopwaarts tot een
maximum van 25% van de WOZ-waarde in de gemeente Asten.
Bij een generieke achtervang zoals hier is voorgesteld heeft Bergopwaarts de ruimte om
leningen aan te trekken tot een ratio van 25% van de WOZ-waarde. Op basis van de huidige
WOZ-waarde is dat € 47,3 miljoen.
Wat willen we bereiken
Een achtervangovereenkomst die recht doet aan het genomen raadsbesluit.
Wat gaan we daarvoor doen
Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) geeft aan dat in de achtervangovereenkomst
het bedrag opgenomen dient te worden waarvoor Bergopwaarts nieuwe verplichtingen kan
aangaan (dit i.v.m. juridische stukken en IT landschap WSW). Een percentage van de WOZwaarde is systeemtechnisch niet uitvoerbaar door WSW.
Momenteel heeft Bergopwaarts € 26,5 miljoen uitstaan aan leningen met Asten in de
achtervang. Daarmee resteert nog € 20,8 miljoen om nieuwe verplichtingen aan te gaan,
rekening houdend met de grens van 25% van de WOZ-waarde.
Aandachtspunt is dat BOW per 1-2-2018 de lening van € 10 miljoen af moet lossen en dat ze
deze volledig wil herfinancieren. Zou ze dat doen, dan zou dat de ruimte voor nieuwe
verplichtingen danig inperken.

2017009758*

Bergopwaarts heeft aangegeven dat dit niet wenselijk is. Een praktische oplossing (met het
oog op de aanstaande herfinanciering) is om Bergopwaarts ruimte te geven voor de € 10
miljoen herfinanciering begin 2018 en hiervoor dus het bedrag in de
achtervangovereenkomst voor het aangaan van nieuwe leningen te verhogen van € 20,8 naar
€ 30,8 miljoen in totaal.
Mogelijke alternatieven
Het alternatief is om € 20,8 miljoen als bedrag op te nemen in de achtervangovereenkomst.
Risico’s
De risico’s wijzigen niet ten opzichte van het vorige voorstel.
Communicatie
Het raadsbesluit wordt naar Bergopwaarts en WSW gecommuniceerd.
Wat mag het kosten
Niet van toepassing.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
Raadsbesluit 27-9-2016, Document 2016015109 (zaaknummer 2016015096).

f.vanhelmond@asten.nl
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RAADSBESLUIT
Onderwerp:

Dagtekening:

Achtervangovereenkomst generieke garantstelling
leningen Bergopwaarts.

27 juni 2017

Agendanummer:

17.06.

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 mei 2017
met zaaknummer ;
gehoord het advies van de commissie AZ&C van 8 juni 2017;

besluit:
Het bedrag in de achtervangovereenkomst vast te stellen op € 30,8 miljoen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
27 juni 2017.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Generieke achtervang garantstelling leningen
bergopwaarts

Dagtekening:

Agendanummer:

27 september 2016

16.09.05

De raad van de gemeente Asten,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van
16 augustus 2016 met zaaknummer A S T / 2 0 1 6 / 0 1 5 0 9 6 ;
gehoord het advies van de commissie Algemene Zaken en Control van
15 september 2016;

besluit:

in te stemmen met een generieke achtervang voor garantstelling bij leningen van
Bergopwaarts tot een maximum van 2 5 % van de WOZ-waarde in de gemeente Asten.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
27 september 2016.

De raad voornoemd,
B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

Gemeente
RAADSVOORSTEL

listen

BIJ ZAAKNUMMER: A S T / 2 0 1 6 / 0 1 5 0 9 6
Onderwerp:
Generieke achtervang garantstelling leningen
Bergopwaarts

Bijlage(n):
1

Vergadering
van:
27 september
2016

Agendanummer:

p.h.:

16.09.05

JvB

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
De gemeente Asten heeft op dit moment geen generieke achtervangovereenkomst met het
WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) ten behoeve van het aangaan van geborgde
leningen voor de corporaties in haar gemeente. De gemeente Asten is achtervanggemeente
door mee te tekenen op een nieuw te borgen leningsovereenkomst. Hiervoor wordt per
corporatie per lening een voorstel bestuurlijk behandeld en van een goedkeuring voorzien
voordat tot mede ondertekening wordt overgegaan.
Bergopwaarts vraagt nu om een generieke achtervangovereenkomst met het WSW omdat dit
de administratieve lasten veriicht.
Beslispunten
Voorgesteld wordt om in te stemmen met een generieke achtervang voor garantstelling bij
leningen van Bergopwaarts tot een maximum van 2 5 % van de WOZ waarde in de gemeente
Asten.
Inleiding
In het verleden was er binnen de corporatiesector sprake van projectfinanciering; een lening
werd aangegaan en gekoppeld aan een complex (nieuwbouw)woningen. Destijds was deze
constructie nodig omdat er ook een projectsubsidie aan gekoppeld zat met hetzelfde
rentepercentage als de lening. Inmiddels is hier geen sprake meer van. De rijksleningen en de
subsidies zijn destijds afgeschaft en de koppeling naar specifieke projecten en complexen Is
komen te vervallen. Vanaf dat moment zijn corporaties overgegaan op bedrijfsfinanciering. Er
wordt nu gekeken op organisatieniveau of een externe financiering noodzakelijk Is door te
sturen op het resultaat/saldo van de meerjarige kasstromen.
Wat willen we bereiken
Als een gemeente een generieke achtervangovereenkomst heeft met WSW gaat het sluiten
van een nieuwe lening sneller dan wanneer de gemeente mee tekent op de
leningsovereenkomst. Het interne goedkeuringsproces bij de gemeente wordt 1 keer
uitgevoerd voor de generieke overeenkomst en niet meer per individuele lening. Daardoor zijn
de administratieve lasten lager. Om deze reden adviseert WSW gemeenten om generieke
achtervangovereenkomsten te sluiten.
Gemeenten kunnen het idee hebben dat het nadelig Is dat zij na het sluiten van een generieke
achtervangovereenkomst geen afzonderlijke beslissingen meer kunnen nemen over individuele
leningovereenkomsten. De generieke overeenkomst biedt echter voldoende grip en controle
voor de gemeente:

1 6 0 0 1 5 1 0 9

•
•

Enerzijds kan de gemeente zelf een limitering aanbrengen per corporatie, bedrag e n / of
tijd waardoor toch periodiek een nieuwe beslissing noodzakelijk is.
Anderzijds verstrekt WSW die informatie aan de gemeenten die noodzakelijk Is om de
activiteiten van corporaties en (verhoogde) risico's te kunnen volgen.

Wat gaan we daarvoor doen
Na het sluiten van een generieke achtervangovereenkomst tussen de gemeente en WSW kan
WSW de gemeente als achtervanggemeente vermelden in nieuw te borgen leningen zonder dat
de gemeente deze leningen zelf ondertekent. De tekenvolgorde voor de leningen is: de
corporatie tekent als eerste, WSW als tweede en de financier als derde en laatste.
Telkens wanneer WSW de gemeente Asten op basis van een generieke
achtervangovereenkomst in een nieuwe leningovereenkomst vermeldt, informeert WSW de
gemeente hierover. Bergopwaarts doet dit per brief aan de contactpersoon bij de gemeente.
Wanneer Bergopwaarts via het WSW gebruik kan maken van de generieke
achtervangovereenkomst van de gemeente Asten zal Bergopwaarts met het gebruik altijd
eerst in acht nemen waar ze de aan te trekken lening voor gebruiken.
De basisgedachte van Bergopwaarts is het streven naar een gelijke ratio leningen vs. WOZ
waarde in de gemeenten waar hun primaire taak ligt, namelijk Asten, Deurne en Helmond.
Aan de hand van het nieuwbouwprogramma wordt beoordeeld welke gemeente hiervoor de
achtervang zou moeten verzorgen. Daar waar Bergopwaarts gaat bouwen stijgt de WOZ
waarde en is er meer dekking voor het aangaan en garant staan van leningen op basis van de
ratio leningen vs. WOZ waarde.
Bergopwaarts heeft een doorkijk uitgevoerd op de ontwikkeling van de ratio in de toekomst en
verwacht voldoende achtervang te hebben met een voorgestelde limiet van maximaal 2 5 % van
de WOZ-waarde in de komende jaren per gemeente.
Situatie Asten
De ratio (leningen ten opzichte van de WOZ waarde) van de gemeente Asten is momenteel
14%. De gemeente Deurne heeft momenteel al een generieke achtervangovereenkomst. De
ratio van Deurne is 2 3 , 3 % .
Bij het aantrekken van nieuwe leningen of het wijzigen van bestaande leningen zal de
garantstelling van de leningen als eerste worden toegerekend / toegekend aan de gemeente
Asten uitgaande van een gelijke ratio leningen versus WOZ waarde.
Momenteel staat de gemeente Asten garant voor € 26,5 miljoen aan leningen van
Bergopwaarts (dit is inclusief het voorstel dat in juli 2016 in de raad behandeld is). De ratio
(leningen ten opzichte van de WOZ waarde) is 14%.
Bij een generieke achtervang zoals hier wordt voorgesteld heeft Bergopwaarts de ruimte om
leningen aan te trekken tot een ratio van 2 5 % . Op basis van de huidige WOZ waarde is dat
ruim € 47 miljoen.
Volkshuisvestingsbeleid
Volkshuisvestelijk gezien zijn er geen bezwaren om tot een generieke achtervang te komen.
Een achtervangovereenkomst vormt geen garantie voor de uitvoering van het gemeentelijk
volkshuisvestingsbeleid voor zover dat in handen ligt van de woningbouwvereniging. Uiteraard
wordt de kans op uitvoering wel vergroot door een achtervangovereenkomst.
Mogelijke alternatieven
Het alternatief is om per lening een besluit te nemen over garantstelling.
Risico's
De externe toezichthouders, de Autoriteit Woningcorporaties, het WSW en de minister, toetsen
de corporaties jaarlijks, en bij het afsluiten van elke nieuwe lening, aan het risico
beoordelingskader en de financiële ratio's. Daarnaast is met de invoering van de nieuwe
Woningwet geregeld dat een corporatie nooit meer dan 5 0 % van de totale WOZ waarde aan
leningen op de balans mag hebben staan.

Als een gemeente de generieke achtervangovereenkomst wil stoppen, kan de gemeente per
brief aan het WSW verzoeken om de overeenkomst op te zeggen. De opzegtermijn is zes
maanden. Opzegging betekent dat WSW de gemeente niet langer in nieuwe leningen kan
vermelden op basis van de generieke achtervangovereenkomst. De overeenkomst blijft na
opzegging wel geldig voor de eerder onder de overeenkomst afgesloten leningen.
De kans dat de gemeente op grond van de achtervangovereenkomst wordt aangesproken is
klein. Sinds de oprichting van WSW in 1983 is dit nog niet gebeurd. De borging vindt plaats in
drie schillen:
In eerste instantie wordt beroep gedaan op eigen tegoeden van het WSW ongeveer 0,5
miljard
Vervolgens kan het WSW een bedrag innen bij de corporaties die deelnemen in het
WSW ongeveer 3,4 miljard
- Ten slotte kan het WSW renteloze leningen opvragen bij het Rijk (50%) en gemeenten
(50%).
Wat mag het kosten

Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)

f. vanhei mond(a)asten.nl

RAADSVOORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: 2017007286

AGENDANUMMER: 7
COMMISSIE Algemene Zaken en Control op 8 juni 2017
Onderwerp:

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Bijlage(n):

2

Vergadering
van:
27 juni 2017

Agendanummer:

p.h.:

17.06.

HV

de raad
van de gemeente
Asten
Samenvatting
De laatste algemene herziening van de APV dateert uit het jaar 2014. De herziening van
2017 maakt de APV weer up-to-date, gebaseerd op de huidige modelverordening van de
VNG en de lokale situatie. De herziening van 2017 is afgestemd met de interne
organisatie en politie en op diverse wijzigingspunten vergeleken met de verordeningen
van andere Peelgemeenten.
Naast redactionele wijzigingen of technische verbeteringen bevat deze herziening ook
inhoudelijke wijzigingen en een aantal bestuurlijke beleidskeuzes, die met name te
maken hebben met openbare orde en veiligheid.
Gelet op de diversiteit aan wijzigingen wordt geadviseerd de APV gemeente Asten 2017
in zijn geheel opnieuw vast te stellen en de APV gemeente Asten 2014 in te trekken.
Beslispunten
De belangrijkste bestuurlijke beleidskeuzes worden onderstaand geadviseerd:
1. Gevaarlijke honden: in artikel 2:59 wordt de bevoegdheid tot het opleggen van
een aanlijn –en muilkorfgebod toebedeeld aan de burgemeester vanwege het
openbare orde-karakter.
2. Drugshandel op straat: in artikel 2:74 wordt het begrip “op of aan de weg”
vervangen door het ruimere begrip “openbare plaats”.
3. Openlijk gebruik van harddrugs: artikel 2:74a wordt toegevoegd om op te kunnen
treden tegen het openlijk gebruik van harddrugs.
4. Cameratoezicht op openbare plaatsen: in artikel 2:77 wordt de bevoegdheid van
de burgemeester tot het tijdelijk in kunnen zetten van vaste camera’s verruimd
met de mogelijkheid tot mobiel cameratoezicht.
5. Gebiedsontzeggingen: artikel 2:78 wordt toegevoegd om de burgemeester de
bevoegdheid te verlenen om gebiedsontzeggingen op te kunnen leggen aan
personen die overlast veroorzaken in de openbare ruimte.
Inleiding
Naast een aantal redactionele wijzigingen of technische verbeteringen bevat deze
herziening ook inhoudelijke wijzigingen en een aantal bestuurlijke beleidskeuzes.
In de Toelichting op de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 worden
de inhoudelijke wijzigingen en de bestuurlijke beleidskeuzes toegelicht.
Onderstaand worden de belangrijkste wijzigingen voor uw raad gemotiveerd.

Indienen aanvraag
Artikel 1:3 (Indiening aanvraag) bepaalde dat een te laat ingediende aanvraag buiten
behandeling kan worden gelaten. Dit artikel komt te vervallen conform de
modelverordening van de VNG. De wetgever heeft in de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) een sluitend systeem neergelegd voor de afhandeling van aanvragen: die worden
aangevuld, ingewilligd of geweigerd. In het sluitende systeem van de Awb past niet dat
bij gemeentelijke verordening een aanvraag buiten behandeling kan worden gelaten. Om
deze reden komt artikel 1:3 van de APV te vervallen. In artikel 1:8 lid 2 wordt conform
de modelverordening van de VNG opgenomen dat een te laat ingediende aanvraag kan
worden geweigerd. Het woordje “kan” geeft aan dat niet elke te laat ingediende aanvraag
(minder dan drie weken) geweigerd hoeft te worden: alleen als een volledige, goede en
tijdige beoordeling niet mogelijk is, wordt er tot weigering overgegaan. In aanvulling op
de modelbepaling van de VNG wordt in artikel 1:8 van de APV in Asten de mogelijkheid
opgenomen om voor bepaalde, door het bestuursorgaan aan te wijzen vergunningen en
ontheffingen de genoemde termijn van drie weken te verlengen tot ten hoogste 8 tot 12
weken. Deze mogelijkheid was voorheen ook opgenomen in artikel 1:3.
Gevaarlijke honden
Het eerste lid van artikel 2:59 is gewijzigd conform de modelverordening van de VNG. De
bevoegdheid tot het opleggen van aanlijn- en muilkorfgeboden was hier aan het college
toebedeeld. Een aantal gemeenten heeft er op gewezen dat in dit geval de burgemeester
als beslisser meer voor de hand ligt. Het besluit heeft een sterk openbare orde-karakter
en wordt vaak genomen na een incident, waarbij regelmatig ook een zekere spoed
geboden is. Om die redenen is in dit artikel nu de burgemeester aangewezen om deze
geboden op te leggen.
Drugshandel op straat
Artikel 2:74 biedt mogelijkheden om op te treden tegen dealen. Dit artikel is gewijzigd
conform de modelverordening van de VNG. In het huidige artikel werd het verbod
beperkt tot de weg. Door het begrip “weg” te gebruiken wordt een gedeelte van het
openbaar gebied uitgesloten, zoals bijvoorbeeld een park of plantsoen. Daarom wordt
voortaan het ruimere begrip “openbare plaats” gebruikt.
Openlijk gebruik van harddrugs
Het verbod op het gebruik of voorhanden hebben van softdrugs op een openbare plaats
binnen de bebouwde kom is geregeld in artikel 2:48. Er was echter nog geen bepaling
om op te kunnen treden tegen het openlijk gebruiken van harddrugs. Het nieuwe artikel
2:74a biedt daartoe een instrument. De artikelen 2:48 en 2:74a beogen het motief van
openbare orde. De Opiumwet is primair gericht op bescherming van de volksgezondheid.
Cameratoezicht op openbare plaatsen
Dit artikel is gewijzigd conform de modelverordening van de VNG. Per 1 juli 2016 is
artikel 151c van de Gemeentewet gewijzigd, waardoor niet alleen toezicht met vaste
camera’s mogelijk is, maar ook met mobiele camera’s (Stb. 2016/130). Op grond van
artikel 151c van de Gemeentewet kan de raad bij verordening de burgemeester de
bevoegdheid verlenen om, als dat in het belang van de handhaving van de openbare
orde noodzakelijk is, te besluiten om voor een bepaalde duur camera’s in te zetten ten
behoeve van het toezicht op een openbare plaats. In de APV gemeente Asten 2014 was
deze mogelijkheid beperkt tot het plaatsen van vaste camera’s, maar als gevolg van de
wetswijziging behoort nu ook mobiel cameratoezicht tot de mogelijkheden. Met de
wijziging van artikel 2:77, eerste lid, van de APV (het woord “vaste” komt te vervallen)
wordt de bevoegdheid van de burgemeester tot het tijdelijk in kunnen zetten van vaste
camera’s verruimd met de mogelijkheid tot mobiel cameratoezicht.
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Gebiedsontzeggingen
Dit artikel is toegevoegd conform de modelverordening van de VNG. Met de
gebiedsontzegging in de APV kan een burgemeester optreden tegen personen die
overlast veroorzaken in de openbare ruimte. De gebiedsontzegging wordt opgelegd aan
personen die strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verrichten.
Voor het toepassen van een maatregel als een gebiedsontzegging geldt een
situatievereiste: er moet sprake zijn van omstandigheden die tot ingrijpen ter
handhaving van de openbare orde kunnen noodzaken. Daarnaast moet voldaan zijn aan
het doelcriterium: de maatregel moet zijn gericht op het beëindigen of voorkomen van
(verdere) ordeverstoringen of overlast of het beperken van de gevolgen daarvan.
Het toepassen van de gebiedsontzegging kan alleen ten tijde van een (dreigende)
ordeverstoring. De duur van deze concrete maatregel moet direct gekoppeld zijn aan de
situatie dat er gevaar dreigt voor de openbare orde. Hierdoor kan de duur van de
maatregel niet onevenredig lang zijn. Daarom is in de bepaling gekozen voor een
trapsgewijze opbouw.
In het eerste lid gaat het om een gebiedsontzegging van korte duur. Het tweede lid ziet
op de situatie dat een openbare-ordeverstoorder opnieuw een misstap begaat met
betrekking tot strafbare feiten of de openbare orde in een bepaald gebied. In dit geval is
het gelegitimeerd om een gebiedsontzegging van meerdere weken op te leggen. Er is
aldus een dusdanige voorgeschiedenis dat proportionaliteit en subsidiariteit niet aan een
langdurig gebiedsontzegging in de weg staan.
Naast de bepaling in de APV zijn er ook andere grondslagen op basis waarvan de
burgemeester een gebiedsontzegging kan opleggen, zoals artikel 172, derde lid, van de
Gemeentewet, de “lichte bevelsbevoegdheid”. Als in de APV geen mogelijkheid tot
gebiedsontzegging is opgenomen en de burgemeester maakt gebruik van artikel 172,
derde lid, van de Gemeentewet om een gebiedsontzegging op te leggen, dan kan de
rechter aangeven dat er voldoende gelegenheid is geweest om een dergelijke regeling op
te stellen. Derhalve is dit artikel aan de APV toegevoegd.
Toekomstige ontwikkelingen
Op dit moment is er een aantal wetswijzigingen in ontwikkeling die van invloed gaan zijn
op de APV. Voor de volledigheid worden deze wijzigingen hier alvast kort aangestipt.
Wet Aanpak Woonoverlast
De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet Aanpak Woonoverlast. Deze wet zal naar
verwachting 1 juli 2017 in werking treden. Dit betekent dat de Gemeentewet een nieuw
artikel krijgt (151d) dat regelt dat de raad bij verordening de burgemeester de
bevoegdheid kan verlenen om bij langdurige en ernstige woonoverlast
gedragsaanwijzingen te geven. Het is een ingrijpende maatregel die pas in beeld komt
als andere instrumenten zoals waarschuwen of buurtbemiddeling, niet het gewenste
effect blijken te hebben. De VNG bereidt op dit moment een modelbepaling in de APV
voor, waarbij nog volop wordt gedacht over de vraag hoe de toepassing er in de praktijk
uit zal zien. Deze wijziging wordt derhalve op een later tijdstip aan de raad (separaat)
aangeboden.
Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp)
In 2009 is het oorspronkelijke wetsvoorstel voor de Wrp (Kamerstukken II 32 211)
ingediend bij de Tweede Kamer en op 29 maart 2011 aangenomen door de Tweede
Kamer. De Eerste Kamer heeft echter aangestuurd op een novelle. Een novelle is op 1
maart 2014 ingediend bij de Tweede Kamer (Kamerstukken II 33 885). Het is niet
onwaarschijnlijk dat het wetsvoorstel, lopende de behandeling van de novelle, nog
aangepast wordt. In afwachting van de uiteindelijke inwerkingtreding van de Wrp zal bij
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een volgende herziening de aanpassing van hoofdstuk 3 (Seksinrichtingen, sekswinkels,
straatprostitutie e.d.) aan de raad worden aangeboden. Dit vraagt beleidsmatige
afwegingen op lokaal niveau, alsmede regionale afstemming.
Wat willen we bereiken
Een actuele APV die zoveel mogelijk in overeenstemming is gebracht met de
modelverordening van de VNG en de lokale situatie.
Wat gaan we daarvoor doen
Nadat de APV 2017 is vastgesteld, wordt deze gepubliceerd en verspreid binnen de
organisatie. Tevens zal de APV 2017 ter beschikking worden gesteld aan politie.
Mogelijke alternatieven
De wijzigingen zijn aangebracht om de APV te actualiseren en de afstemming met de
praktijk te waarborgen.
Risico’s
Geen.
Communicatie
Deze verordening wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en verspreid.
Wat mag het kosten
N.v.t.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
1. Raadsbesluit APV 2017, documentnr. 2016027919
2. Toelichting APV 2017, documentnr. 2017007245

b.vanhappen@asten.nl
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RAADSBESLUIT
Zaaknummer AST/2016/011075
Onderwerp:
Algemene Plaatselijke Verordening 2017 (APV)

Dagtekening:

2017

Agendanummer:

16.12.

De raad van de gemeente Asten;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 april 2017;
gehoord het advies van de Commissie Algemene Zaken en Control van 8 juni 2017;
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

1. Vast te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2017 (APV)
inclusief de bijbehorende toelichting;
2. In te trekken de Algemene plaatselijke verordening gemeente Asten 2014,
vastgesteld 11 maart 2014 en de Eerste wijziging op de Algemene plaatselijke
verordening vastgesteld op 3 november 2014.

*160011075*
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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen
In deze verordening wordt verstaan dan wel mede verstaan onder:
a.
bebouwde kom: het gebied binnen de grenzen die zijn vastgesteld op grond van
artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994;
b.
bevoegd gezag: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht;
c.
bouwwerk: bouwwerk als bedoeld in artikel 1 van de Bouwverordening;
d.
gebouw: gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Woningwet;
e.
handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee
kennelijk beoogd wordt een commercieel belang te dienen;
f.
openbaar water: wateren die voor het publiek bevaarbaar of op andere wijze
toegankelijk zijn;
g.
openbare plaats: hetgeen in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties daaronder
wordt verstaan;
h.
rechthebbende: een ieder die over enige zaak enige zeggenschap heeft krachtens
een zakelijk of persoonlijk recht;
i.
weg: weg, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet
1994;
woonschepen: schepen uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebezigd of tot
j.
woning bestemd.
Artikel 1.2 Beslistermijn
1.
Het bevoegde bestuursorgaan beslist op een aanvraag voor een vergunning of
ontheffing binnen acht weken na de datum van ontvangst van de aanvraag.
2.
Het bestuursorgaan kan zijn beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen.
3.
In afwijking van het tweede lid is artikel 3.9 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht van toepassing indien beslist wordt op een aanvraag om een
vergunning als bedoeld in artikel 2:11, 2:12, 4:11 en 4:15.
Artikel 1.3
(Vervallen)

Indiening aanvraag

Artikel 1.4 Voorschriften en beperkingen
1.
Aan een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing kunnen
voorschriften en beperkingen worden verbonden. Deze voorschriften en beperkingen mogen slechts strekken tot bescherming van het belang of de belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.
2.
Degene aan wie krachtens deze verordening een vergunning of ontheffing is verleend, is verplicht de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen na te komen.
Artikel 1.5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing
De vergunning of ontheffing is persoonsgebonden, tenzij bij of krachtens deze verordening anders is bepaald.
Artikel 1.6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing
De vergunning of ontheffing kan worden ingetrokken of gewijzigd:
a.
indien ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;
b.
indien op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de vergunning of ontheffing, moet worden aangenomen
dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter
bescherming waarvan de vergunning of ontheffing is vereist;
c.
indien de aan de vergunning of ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen
niet zijn of worden nagekomen;
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d.

e.

indien van de vergunning of ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een
daarin gestelde termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een
redelijke termijn;
indien de houder of zijn rechtsverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 1.7 Termijnen
Een krachtens deze verordening verleende vergunning of ontheffing geldt voor
onbepaalde tijd, tenzij bij de vergunning of ontheffing anders is bepaald of de aard van
de vergunning of ontheffing zich daartegen verzet.
Artikel 1.8 Weigeringsgronden
1.
De vergunning of ontheffing kan door het bevoegde gezag of het bevoegde
bestuursorgaan worden geweigerd in het belang van:
a. de openbare orde;
b. de openbare veiligheid;
c. de volksgezondheid;
d. de bescherming van het milieu.
2.
Een vergunning of ontheffing kan ook worden geweigerd als de aanvraag daarvoor
minder dan drie weken voor de beoogde datum van de beoogde activiteit is
ingediend en daardoor een behoorlijke behandeling van de aanvraag niet mogelijk
is.
3.
Voor bepaalde, door het bevoegde bestuursorgaan aan te wijzen vergunningen of
ontheffingen kan de in het tweede lid genoemde termijn worden verlengd tot ten
hoogste acht weken.
4.
Voor grote evenementen kan de in het tweede lid genoemde termijn worden
verlengd tot ten hoogste twaalf weken.
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HOOFDSTUK 2
Afdeling 1

OPENBARE ORDE

Bestrijding van ongeregeldheden

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden
1.
Het is verboden op een openbare plaats deel te nemen aan een samenscholing,
onnodig op te dringen of door uitdagend gedrag aanleiding te geven tot
ongeregeldheden.
2.
Hij die op een openbare plaats aanwezig is bij een voorval waardoor
ongeregeldheden ontstaan of dreigen te ontstaan, of bij een tot toeloop van publiek
aanleiding gevende gebeurtenis waardoor ongeregeldheden ontstaan of dreigen te
ontstaan, dan wel zich bevindt in of aanwezig is bij een samenscholing, is verplicht
op bevel van een ambtenaar van politie zijn weg te vervolgen of zich in de door
hem aangewezen richting te verwijderen.
3.
Het is verboden zich te begeven of te bevinden op openbare plaatsen, die door of
vanwege het bevoegde bestuursorgaan in het belang van de openbare veiligheid of
ter voorkoming van ongeregeldheden zijn afgezet.
4.
De burgemeester kan ontheffing verlenen van het in het derde lid gestelde verbod.
5.
Het bepaalde in de voorgaande leden geldt niet voor betogingen, vergaderingen en
godsdienstige en levensbeschouwelijke samenkomsten als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.
Afdeling 2

Betoging

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen
1.
Hij die het voornemen heeft op een openbare plaats een betoging te houden, geeft
daarvan voor de openbare aankondiging en ten minste 48 uur voordat de betoging
wordt gehouden, schriftelijk kennis aan de burgemeester.
2.
De kennisgeving bevat:
a. naam en adres van degene die de betoging houdt;
b. het doel van de betoging;
c. de datum waarop de betoging wordt gehouden en het tijdstip van aanvang en
van beëindiging;
d. de plaats en, voor zover van toepassing, de route en de plaats van beëindiging;
e. voor zover van toepassing, de wijze van samenstelling;
f. maatregelen die degene die de betoging houdt zal treffen om een regelmatig
verloop te bevorderen.
3.
Hij die de kennisgeving doet, ontvangt daarvan een bewijs waarin het tijdstip van
de kennisgeving is vermeld.
4.
Indien het tijdstip van de schriftelijke kennisgeving valt op een vrijdag na 12.00
uur, een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, wordt de
kennisgeving gedaan uiterlijk 12.00 uur op de aan de dag van dat tijdstip
voorafgaande werkdag.
5.
De burgemeester kan in bijzondere omstandigheden de in het eerste lid genoemde
termijn verkorten en een mondelinge kennisgeving in behandeling nemen.
Afdeling 3

Verspreiden van gedrukte stukken

Artikel 2:6
1.

2.
3.

Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of
afbeeldingen
Het is verboden gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen onder
publiek te verspreiden dan wel openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te
maken op of aan door het college aangewezen openbare plaatsen.
Het college kan de werking van het in het eerste lid gestelde verbod beperken tot in
de openbare kennisgeving aan te duiden dagen en uren.
Het in het eerste lid opgenomen verbod geldt niet voor het huis-aan-huis
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4.
5.

verspreiden of het aan huis bezorgen van gedrukte of geschreven stukken en
afbeeldingen.
Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
Op de ontheffing bedoeld in het vierde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.

Afdeling 4

Vertoningen e.d. op de weg (vervallen)

Afdeling 5

Bruikbaarheid en aanzien van de weg

Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de
publieke functie ervan
1.
Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan
overeenkomstig de publieke functie daarvan als:
a. het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de
bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan
wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van
de weg;
b. het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet
voldoet aan redelijke eisen van welstand.
2.
Van een belemmering voor de bruikbaarheid van de weg is in ieder geval sprake
wanneer niet tenminste een vrije doorgang wordt gelaten op voetpaden voor
voetgangers en op de rijbaan voor fietsers of gemotoriseerd verkeer.
3.
Het bevoegd bestuursorgaan kan in het belang van de openbare orde of de woonen leefomgeving nadere regels en/of beleidsregels stellen ten aanzien van terrassen
en uitstallingen, tijdelijke aankondigingsborden en spandoeken, en overige objecten
op of aan de weg.
4.
Het aanbrengen van tijdelijke aankondigingsborden of spandoeken is verboden,
tenzij uiterlijk twee weken tevoren schriftelijk kennisgeving is gedaan aan het
college en deze niet van enig bezwaar heeft doen blijken.
5.
Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste
lid ten behoeve van het plaatsen van een oplaadpaal/-infrastructuur voor het
opladen van elektrische voertuigen.
6.
Het verbod in het eerste lid van dit artikel geldt niet voor:
a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24;
b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17.
7.
Het verbod in het eerste lid van dit artikel geldt niet voor zover in het daarin
geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken,
artikel 5 van de Wegenverkeerswet of de Provinciale wegenverordening.
8.
Op de ontheffing bedoeld in het vijfde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.
Artikel 2:11 (Omgevings)vergunning voor het aanleggen, beschadigen en
veranderen van een weg
1.
Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning een weg aan te leggen,
de verharding daarvan op te breken, in een weg te graven of te spitten, aard of
breedte van de wegverharding te veranderen of anderszins verandering te brengen
in de wijze van aanleg van een weg.
2.
De vergunning wordt verleend
a. als omgevingsvergunning door het bevoegd gezag, indien de activiteiten zijn
verboden bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of
voorbereidingsbesluit;
b. door het college in de overige gevallen.
3.
Het verbod in het eerste lid geldt niet voor overheden bij het uitvoeren van hun
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4.

5.

publieke taak.
Het verbod geldt voorts niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt
voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken,
het Provinciaal wegenreglement Noord-Brabant, de Waterschapskeur, de
Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening
Gemeente Asten.
Op de vergunning bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht (positieve fictieve beslissing bij niet tijdig beslissen) van
toepassing.

Artikel 2:12 Maken en veranderen van een uitweg
1.
Het is verboden zonder omgevingsvergunning van het bevoegd gezag:
a. een uitweg te maken naar de weg;
b. van de weg gebruik te maken voor het hebben van een uitweg;
c. verandering te brengen in een bestaande uitweg naar de weg.
2.
Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd in het belang
van:
a
de bruikbaarheid van de weg;
b
het veilig en doelmatig gebruik van de weg;
c
de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving;
d
de bescherming van groenvoorzieningen in de gemeente.
4.
Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Waterschapskeur, artikel 5 van de
Wegenverkeerswet 1994 of het Provinciaal wegenreglement Noord-Brabant.
5.
Op de vergunning bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht (positieve fictieve beslissing bij niet tijdig beslissen) van
toepassing.
Afdeling 6

Veiligheid van de weg

Artikel 2:13 Veroorzaken van gladheid
1.
Het is verboden bij vorst of dreigende vorst water op de weg te werpen, uit te storten of te laten lopen.
2.
Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door artikel 427, aanhef en onder 4e, van het Wetboek van Strafrecht of artikel 5
van de Wegenverkeerswet 1994.
3.
Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod ten
behoeve van het als ijsbaan onder water zetten van parkeerterreinen, pleinen en
open plaatsen.
4.
Op de ontheffing bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.
Artikel 2:14 Winkelwagentjes
1.
Een winkelier die winkelwagentjes ter beschikking stelt is verplicht deze
a. te voorzien van de naam van het bedrijf of een ander herkenningsteken, en
b. terstond te verwijderen of te doen verwijderen uit de omgeving van dat bedrijf.
2.
Het is verboden een winkelwagentje na gebruik onbeheerd op een openbare plaats
achter te laten.
3.
Het in het eerste lid onder b bepaalde is niet van toepassing op situaties waarin
wordt voorzien door de Wet milieubeheer.
Artikel 2:16 Openen straatkolken e.d.
Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een straatkolk, rioolput,
brandkraan of enigerlei andere afsluiting, die behoort tot een openbare nutsvoorziening,
te openen, onzichtbaar te maken of af te dekken.
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Artikel 2:17 Kelderingangen e.d.
1.
Kelderingangen en andere lager dan de aangrenzende weg gelegen betreedbare
delen van een bouwwerk mogen geen gevaar voor de veiligheid van de
weggebruikers opleveren.
2.
Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door artikel 427, aanhef en onder 1 of 3, van het
Wetboek van Strafrecht.
Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurgebieden
1.
Het is verboden te roken in bossen, op heide- of veengronden of binnen een
afstand van dertig meter daarvan gedurende de door het college aangewezen
periode.
2.
Het is verboden in bossen, op heide- of veengronden of binnen een afstand van
honderd meter daarvan, voor zover het de open lucht betreft, brandende of
smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.
3.
Het in het eerste en in het tweede lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het
daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 3 van
het Wetboek van Strafrecht .
4.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet voor zover het roken plaatsvindt in gebouwen en aangrenzende erven.
Artikel 2:19 Gevaarlijke voorwerpen
1.
Het is verboden op door het college aangewezen wegen en daaraan gelegen voor
het publiek toegankelijke gebouwen en terreinen, messen, knuppels, slagwapens of
andere voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, openlijk bij zich te
dragen.
2.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor wapens behorende tot de
categorieën I, II, III en IV Wet wapens en munitie en voor zover door het bij zich
dragen van deze voorwerpen de openbare orde of veiligheid niet in gevaar komt of
kan komen.
Artikel 2:20 Vallende voorwerpen
Het is verboden aan een weg of aan enig deel van een bouwwerk een voorwerp te
hebben dat niet deugdelijk beveiligd is tegen neervallen op de weg.
Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting
1.
De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat
bouwwerk, vanwege en overeenkomstig de aanwijzingen van het college,
voorwerpen, borden of voorzieningen ten behoeve van het openbaar verkeer of de
openbare verlichting worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.
2.
Het college maakt van tevoren aan de rechthebbende als bedoeld in het eerste lid
zijn besluit bekend over te gaan tot het doen aanbrengen of wijzigen van een
voorwerp, bord of voorziening als bedoeld in het eerste lid.
3.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Waterstaatswet 1900, de Onteigeningswet, of de
Belemmeringenwet Privaatrecht.
Artikel 2:22 Objecten onder hoogspanningslijn
1.
Het is verboden binnen een afstand van zes meter aan weerszijden van voor
stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen
voorwerpen, opgaand houtgewas of andere objecten, die niet zijn aan te merken
als bouwwerken, hoger dan twee meter te plaatsen of te hebben.
2.
Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen indien
de elektrische spanning van de bovengrondse hoogspanningslijn dat toelaat.
3.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet ten aanzien van objecten die deel
uitmaken van de hoogspanningslijn.
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4.

Op de ontheffing bedoeld in het tweede lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht (positieve fictieve beslissing bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.

Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs
1.
Het is verboden:
a
voor het publiek toegankelijke ijsvlakten te beschadigen, te verontreinigen, te
versperren of het verkeer daarop op enige andere wijze te belemmeren of in
gevaar te brengen;
b
bakens of andere voorwerpen ten behoeve van de veiligheid geplaatst op de
onder a bedoelde ijsvlakten, te verplaatsen, weg te nemen, te beschadigen of
op enige andere wijze het gebruik daarvan te verijdelen of te belemmeren.
2.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht of het Provinciaal
Vaarwegenreglement Noord-Brabant.
Afdeling 7

Evenementen

Artikel 2:24 Begripsbepaling
1.
In deze afdeling wordt onder evenement verstaan elke voor publiek toegankelijke
verrichting van vermaak, met uitzondering van:
a
bioscoopvoorstellingen;
b
markten als bedoeld in artikel 160, 1e lid, onder h, van de Gemeentewet en
artikel 5:22 van deze verordening;
c
kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;
d
het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven
tot dansen;
e
betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare
manifestaties;
f
activiteiten als bedoeld in artikel 2:39 van deze verordening.
2.
Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. een optocht, niet zijnde een betoging als bedoeld in artikel 2:3 van deze
verordening, op de weg;
d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg;
e. een circus of kermis;
3.
Onder een groot evenement wordt verstaan een evenement waarbij meer dan
500 mensen gelijktijdig aanwezig zijn.
Artikel 2:25 Evenement
1.
Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.
2.
Geen vergunning is vereist voor kleinschalige activiteiten, indien:
de activiteit een barbecue, (straat)feest, muzikale rondwandelingen,
buitenoptredens van toneelgezelschappen, fietstochten, muziek en of
doorkomsten van wielerwedstrijden in de open lucht e.d. betreft;
op een doordeweekse dag niet langer dan tot 24.00 uur en op vrijdag, zaterdag
of indien de daarop volgende dag een feestdag is tot 00.30 uur live en of
versterkte muziek ten gehore wordt gebracht;
er een organisator is;
de activiteit niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of
anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
het aantal bezoekers niet meer bedraagt dan 100 personen; en
de organisator de burgemeester ten minste 15 werkdagen voorafgaand aan de
activiteit in kennis stelt door middel van een melding.
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3.

4.

Indien er geen onoverkomelijke bezwaren zijn en er geen aanvullende besluiten
genomen hoeven te worden, ontvangt de organisator na ontvangst van het
meldingsformulier een akkoord kennisgeving.
Het verbod van het eerste lid geldt voorts niet voor feest, muziek of wedstrijd op of
aan de weg, voor zover in het geregelde onderwerp wordt voorzien door artikel 10
juncto 148 van de Wegenverkeerswet 1994.
Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:26 Ordeverstoring
Het is verboden bij een evenement de orde te verstoren.
Afdeling 8

Toezicht op openbare inrichtingen

Artikel 2:27 Begripsbepalingen
1.
Onder horecabedrijf wordt in deze afdeling verstaan: de voor publiek toegankelijke,
besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was
logies wordt verstrekt of dranken worden geschonken of rookwaren of spijzen voor
directe consumptie worden bereid of verstrekt. Onder een horecabedrijf wordt in
ieder geval verstaan: een hotel, restaurant, pension, café, cafetaria, snackbar,
discotheek, buurthuis, clubhuis.
2.
Onder horecabedrijf als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan een bij dit
bedrijf behorend terras en de andere aanhorigheden.
3.
Onder houder wordt in deze afdeling verstaan: degene die een horecabedrijf exploiteert op grond van het bepaalde in artikel 2:28.
4.
Onder leidinggevenden wordt in deze afdeling verstaan: degene(n) die algemene
en/of onmiddellijke leiding geeft/geven aan de exploitatie van een horecabedrijf,
dan wel hetgeen daar onder in de Drank- en Horecawet wordt verstaan en als
zodanig doorgaans gedurende de openingstijden in het horecabedrijf aanwezig
dient te zijn.
Artikel 2:28 Exploitatievergunning horecabedrijf
1.
Het is verboden een horecabedrijf te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester.
2.
De burgemeester weigert de vergunning indien de vestiging of exploitatie van het
horecabedrijf in strijd is met een geldend bestemmingsplan.
3.
In afwijking van artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning geheel of
gedeeltelijk weigeren, indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de
woon- en leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of openbare orde op
ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed.
4.
Bij de toepassing van de in het derde lid genoemde weigeringsgrond houdt de
burgemeester rekening met het karakter van de straat en de wijk, waarin het
horecabedrijf is gelegen of zal gelegen zijn, de aard van het horecabedrijf en de
spanning, waaraan het woonmilieu ter plaatse reeds blootstaat of bloot zal komen
te staan door de exploitatie.
5.
Het eerste lid geldt niet voor een horecabedrijf in een winkel als bedoeld in artikel 1
van de Winkeltijdenwet voor zover de horeca een nevenactiviteit is van de
winkelactiviteit. Voor zowel de winkel als het horecabedrijf gelden dezelfde
sluitingstijden van de Winkeltijdenwet.
6.
Voorts geldt het eerste lid niet voor:
a. een horecabedrijf in zorginstellingen;
b. een horecabedrijf in musea;
7.
Een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf, waarin
alcoholhoudende dranken worden verkocht, vervalt indien de leidinggevende van
het horecabedrijf niet in het bezit is van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van
de Drank- en Horecawet.
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8.

Op de vergunning bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.

Artikel 2:28a Aanvraag vergunning
1.
Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 moet een
aanvraag bij de burgemeester worden ingediend volgens een door de burgemeester
vastgesteld formulier.
2.
Bij de aanvraag, bedoeld in het vorige lid, wordt tenminste:
a
opgaaf gedaan van de personalia en het adres van de leidinggevende(n);
b
opgaaf gedaan van de personalia en het adres van de houder voor zover hij
een natuurlijk persoon is en van de zetel en het adres ingeval de houder een
rechtspersoon is;
c
opgaaf gedaan van het adres en de aard van het horecabedrijf;
d
een nauwkeurige omschrijving van de ruimte waarvoor de vergunning moet
gelden, waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan en een plattegrond van
het horecabedrijf.
3.
De vergunning wordt schriftelijk aangevraagd door de natuurlijke perso(o)n(en) of
rechtspersoon voor wiens rekening de exploitatie van het horecabedrijf geschiedt.
4.
De vergunning is niet overdraagbaar.
Artikel 2:28b Beslistermijn
1.
De burgemeester beslist binnen twaalf weken na de datum waarop de aanvraag
met bijbehorende bescheiden zijn ontvangen.
2.
De burgemeester kan zijn beslissing voor ten hoogste acht weken verdagen. De
aanvrager van de vergunning wordt voor de afloop van de in het eerste lid
bedoelde termijn schriftelijk in kennis gesteld van de verdaging.
Artikel 2:29 Sluitingstijden
1.
Het is de houder van een horecabedrijf, waarvoor op grond van de Drank- en
Horecawet een vergunning is vereist, verboden dit voor bezoekers geopend te hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven:
op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 uur en 05.00 uur, en op zaterdag en
zondag tussen 02.00 uur en 05.00 uur.
2.
Het is de houder van een horecabedrijf, waarvoor op grond van de Drank- en
Horecawet geen vergunning is vereist, verboden deze voor bezoekers geopend te
hebben en aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven:
op maandag tot en met vrijdag tussen 02.00 uur en 05.00 uur, en op zaterdag en
zondag tussen 03.00 uur en 05.00 uur.
3.
Overeenkomstig het gestelde in artikel 1.4 kan de burgemeester door middel van
een vergunningvoorschrift voor een afzonderlijk horecabedrijf of voor een daartoe
behorend terras een ander sluitingsuur of andere sluitingsuren vaststellen.
4.
In afwijking van het bepaalde in lid 1 en 2 stelt het college gedifferentieerde
sluitingstijden vast voor categorieën horecabedrijven, waaraan op grond van artikel
4 Drank- en Horecawet beperkende voorwaarden zijn opgelegd en welke uitsluitend
of mede dienst doen voor sportactiviteiten, dan wel gelegen zijn op een terrein dat
dienst doet of bestemd is voor sportactiviteiten.
5.
Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voor zover op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften van toepassing zijn.
6.
De burgemeester kan ontheffing verlenen van de in lid 1, 2 en 4 van dit artikel
vervatte verboden.
7.
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 2:30 Afwijking sluitingsuur; tijdelijke sluiting
1.
De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid, zedelijkheid
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2.

of gezondheid, of in geval van bijzondere omstandigheden, te zijner beoordeling,
voor één of meer horecabedrijven tijdelijk andere dan de krachtens artikel 2:29
geldende sluitingsuren vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen.
Het in het eerste lid bepaalde geldt niet voor zover artikel 13b Opiumwet van
toepassing is.

Artikel 2:31 Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf
Het is bezoekers van een horecabedrijf verboden gedurende de tijd dat dit bedrijf
krachtens artikel 2:29 of ingevolge een op grond van artikel 2:30 genomen besluit
gesloten dient te zijn, zich daarin of aldaar te bevinden.
Artikel 2:32 Handel in horecabedrijven
1.
In dit artikel wordt onder handelaar verstaan: de handelaar als bedoeld in artikel 1
van de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van
het Wetboek van Strafrecht.
2.
De exploitant van een horecabedrijf laat niet toe dat een handelaar of een voor hem
handelend persoon in dat bedrijf enig voorwerp verwerft, verkoopt of op enig
andere wijze overdraagt.
Artikel 2:33 Ordeverstoring
Het is verboden in een horecabedrijf de orde te verstoren.
Artikel 2:34 Het college als bevoegd bestuursorgaan
Indien een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:27 geen inrichting is in de zin van artikel
174 Gemeentewet treedt niet de burgemeester maar het college op als bevoegd
bestuursorgaan ten behoeve van de artikelen 2:28 tot en met 2:30.
Afdeling 8A Bijzondere bepalingen over horecabedrijven als bedoeld in de
Drank- en Horecawet
Artikel 2:34a Schenktijden paracommerciële rechtspersonen
1.
Paracommerciële rechtspersonen die zich richten op activiteiten van sportieve aard
verstrekken uitsluitend alcoholhoudende drank onder de volgende voorwaarden:
Voor de sportkantines gelden de volgende schenktijden:
voor alle kantines van voetbalverenigingen:
Deze vergunning geldt uitsluitend voor het verstrekken van alcoholhoudende
dranken voor gebruik ter plaatse tijdens het sportgebeuren, waaronder wordt
verstaan wedstrijden, oefenwedstrijden en collectieve trainingen, alsmede
clubavonden:
*
op maandag t/m woensdag tussen 09.00 en 23.00 uur;
*
op donderdag tussen 09.00 en 01.00 uur van de daaropvolgende dag;
*
op vrijdag en zaterdag tussen 09.00 en 22.00 uur;
*
op zondag tussen 09.00 en 21.00 uur.
voor de kantine van de hockeyvereniging:
Deze vergunning geldt uitsluitend voor het verstrekken van alcoholhoudende
dranken voor gebruik ter plaatse tijdens het sportgebeuren, waaronder wordt
verstaan wedstrijden, oefenwedstrijden en collectieve trainingen, alsmede
clubavonden:
*
op maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 23.00 uur;
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*
op vrijdag tussen 09.00 en 01.00 uur van de daaropvolgende dag;
*
op zaterdag tussen 09.00 en 22.00 uur;
*
op zondag tussen 09.00 en 21.00 uur.
voor de kantine van de korfbalvereniging:
Deze vergunning geldt uitsluitend voor het verstrekken van alcoholhoudende
dranken voor gebruik ter plaatse tijdens het sportgebeuren, waaronder wordt
verstaan wedstrijden, oefenwedstrijden en collectieve trainingen, alsmede
clubavonden:
*
op maandag tussen 09.00 en 23.00 uur;
*
op dinsdag tussen 09.00 uur en 00.00 uur van de daaropvolgende dag;
*
op woensdag tussen 09.00 uur en 23.00 uur;
*
op donderdag tussen 09.00 uur en 00.00 uur van de daaropvolgende dag;
*
op vrijdag tussen 09.00 en 01.00 uur van de daaropvolgende dag;
*
op zaterdag tussen 09.00 en 20.00 uur;
*
op zondag tussen 09.00 en 19.00 uur.
voor de kantine van tennisvereniging De Meijvink:
Deze vergunning geldt uitsluitend voor het verstrekken van alcoholhoudende
dranken voor gebruik ter plaatse tijdens het sportgebeuren, waaronder wordt
verstaan wedstrijden, oefenwedstrijden en collectieve trainingen, alsmede
clubavonden:
*
op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 01.00 uur van de
daaropvolgende dag;
*
op vrijdag tot en met zondag tussen 09.00 uur en 23.00 uur.
Voor tennisvereniging het Root, petanque- en handboogverenigingen:
deze vergunning geldt uitsluitend voor het verstrekken van alcoholhoudende
dranken voor gebruik ter plaatse tijdens het sportgebeuren, waaronder wordt
verstaan wedstrijden, oefenwedstrijden en collectieve trainingen, alsmede
clubavonden:
*
op maandag t/m zondag tussen 09.00 en 00.00 uur van de daaropvolgende dag.
De schenktijden van de diverse kantines zijn vastgesteld op basis van de
hoofdactiviteiten van de desbetreffende verenigingen.
2.

Overige paracommerciële rechtspersonen verstrekken uitsluitend alcoholhoudende
drank gedurende de periode beginnende met 1 uur voor aanvang en eindigende
met 1 uur na beëindiging van de georganiseerde activiteiten, welke vallen binnen
de statutaire doelen c.q. de toegestane activiteiten van de desbetreffende
paracommerciële rechtspersoon.
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Artikel 2:34b Bijeenkomsten bij paracommerciële rechtspersonen
Paracommerciële rechtspersonen verstrekken geen alcoholhoudende drank tijdens
bijeenkomsten van persoonlijke aard en tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op
personen die niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon
betrokken zijn, wanneer dit leidt tot oneerlijke mededinging.
Afdeling 9

Toezicht op inrichtingen tot het verschaffen van nachtverblijf

Artikel 2:35 Begripsbepaling
In deze afdeling wordt verstaan onder:
1.
inrichting: elke al dan niet besloten ruimte waarin, in de uitoefening van beroep of
bedrijf, aan personen de mogelijkheid van nachtverblijf of gelegenheid tot kamperen wordt verschaft;
2.
houder: degene die een inrichting exploiteert, dan wel daarin de feitelijke leiding
heeft.
Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie
Degene die een inrichting opricht, overneemt, verplaatst of het houden van een inrichting
staakt, is verplicht binnen drie dagen daarna daarvan schriftelijk kennis te geven aan de
burgemeester.
Artikel 2:37 Nachtregister
1.
De houder van een inrichting of een voor hem handelend persoon is verplicht een
register, als bedoeld in artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht, bij te houden
dat is ingericht volgens het door de burgemeester vastgestelde model.
2.
De houder van een inrichting of een voor hem handelend persoon is verplicht het in
het eerste lid bedoelde register aan de burgemeester of aan een door hem
aangewezen ambtenaar over te leggen op een door de burgemeester te bepalen
wijze.
Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister
Degene die in een inrichting nachtverblijf houdt dan wel de kampeerder is verplicht
onverwijld aan de houder van die inrichting volledig en naar waarheid zijn of haar naam,
adres, woonplaats, geboortedatum, geboorteplaats, betrekking, dag van aankomst en de
dag van vertrek te verstrekken.
Afdeling 10 Toezicht op speelgelegenheden
Artikel 2:39 Speelgelegenheden
1.
Dit artikel verstaat onder speelgelegenheid: een voor het publiek toegankelijke
gelegenheid waar bedrijfsmatig of in een omvang alsof deze bedrijfsmatig is de
mogelijkheid wordt geboden enig spel te beoefenen, waarbij geld of in geld
inwisselbare voorwerpen kunnen worden gewonnen of verloren.
2.
Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelgelegenheid te
exploiteren of te doen exploiteren. Het verbod is niet van toepassing op:
a. speelautomatenhallen waarvoor op grond van artikel 30c, eerste lid, onder c,
van de Wet op de Kansspelen vergunning verleend is;
b. speelgelegenheden waarvoor de raad van bestuur van de kansspelautoriteit
bevoegd is vergunning te verlenen; en
c. speelgelegenheden waar de mogelijkheid wordt geboden om het kleine
kansspel als bedoeld in artikel 7c van de Wet op de kansspelen te beoefenen,
of te spelen op speelautomaten als bedoeld in artikel 30 van de Wet op de
kansspelen, of de handeling als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet op de
kansspelen te verrichten.
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3.

4.

De burgemeester weigert de vergunning:
a. indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de woon- en leefsituatie
in de omgeving van de speelgelegenheid of de openbare orde op ontoelaatbare
wijze nadelig worden beïnvloed door de exploitatie van de speelgelegenheid;
b
indien de exploitatie van een speelgelegenheid in strijd is met een geldend
bestemmingsplan.
Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 2:40 Speelautomaten
1.
In dit artikel wordt verstaan onder:
a. Wet: Wet op de kansspelen;
b. speelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder a van de Wet;
c. kansspelautomaat: automaat als bedoeld in artikel 30, onder c van de Wet;
d. hoogdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder d van de
Wet;
e. laagdrempelige inrichting: inrichting als bedoeld in artikel 30, onder e van de
Wet.
2.
In hoogdrempelige inrichtingen zijn twee speelautomaten toegestaan, waarvan
maximaal twee kansspelautomaten.
3.
In laagdrempelige inrichtingen zijn twee speelautomaten toegestaan, met dien
verstande dat kansspelautomaten in het geheel niet zijn toegestaan.
Afdeling 11 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid
Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal
1.
Het is verboden een krachtens artikel 174a Gemeentewet gesloten woning, een niet
voor publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal behorend erf te
betreden.
2.
Het is verboden een krachtens artikel 13b Opiumwet gesloten woning, een niet voor
het publiek toegankelijk lokaal, een bij die woning of dat lokaal behorend erf, een
voor publiek toegankelijk lokaal of bij dat lokaal behorend erf te betreden.
3.
De in het eerste en tweede lid gestelde verboden gelden niet voor personen wier
aanwezigheid in de woning of het lokaal wegens dringende redenen noodzakelijk is.
4.
De burgemeester is bevoegd van de in het eerste of tweede lid bedoelde verboden
ontheffing te verlenen.
5.
Op de ontheffing als bedoeld in het vierde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.
Artikel 2:42 Plakken en kladden
1.
Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat
vanaf de weg zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.
2.
Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een
openbare plaats of op dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats
zichtbaar is:
a. een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken,
te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;
b. met kalk, krijt, teer of een kleur- of verfstof enige afbeelding, letter, cijfer of
teken aan te brengen of te doen aanbrengen.
3.
Het in het tweede lid gestelde verbod is niet van toepassing indien gehandeld wordt
krachtens wettelijk voorschrift.
4.
Het college kan aanplakborden aanwijzen voor het aanbrengen van
meningsuitingen en bekendmakingen.
5.
Het is verboden de in het vierde lid bedoelde aanplakborden te gebruiken voor het
aanbrengen van handelsreclame.
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6.

7.

Het college kan nadere regels stellen voor het aanbrengen van meningsuitingen en
bekendmakingen, die geen betrekking mogen hebben op de inhoud van de
meningsuitingen en bekendmakingen.
De houder van de in het tweede lid bedoelde schriftelijke toestemming is verplicht
die aan een opsporingsambtenaar op diens eerste vordering terstond ter inzage af
te geven.

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d.
1.
Het is verboden op de weg of openbaar water te vervoeren of bij zich te hebben
enig aanplakbiljet, aanplakdoek, kalk, teer, kleur- of verfstof of verfgereedschap.
2.
Dit verbod is niet van toepassing indien de genoemde materialen of
gereedschappen niet zijn gebruikt of niet zijn bestemd voor handelingen als
verboden in artikel 2:42.
Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen
1.
Het is verboden op een openbare plaats inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij
zich te hebben.
2.
Dit verbod is niet van toepassing indien de bedoelde werktuigen niet zijn gebruikt
of niet zijn bestemd om zich onrechtmatig de toegang tot een gebouw of erf te
verschaffen, onrechtmatig sluitingen te openen of te verbreken, diefstal door
middel van braak te vergemakkelijken of het maken van sporen te voorkomen.
Artikel 2:44a Vervoer geprepareerde voorwerpen (rooftassen)
1.
Het is verboden op de weg of in de nabijheid van winkels te vervoeren of bij zich te
hebben een voorwerp dat er kennelijk toe is uitgerust om het plegen van (winkel)
diefstal te vergemakkelijken.
2.
Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat het voorwerp niet bestemd is voor de in het eerste lid
bedoelde handelingen.
Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen e.d.
1.
Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden zich te bevinden in of op bij
de gemeente in onderhoud zijnde parken, wandelplaatsen, plantsoenen, groenstroken of grasperken, buiten de daarin gelegen wegen of paden.
2.
Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
3.
Op de ontheffing als bedoeld in het tweede lid is paragraaf 4.1.3.3 van de
Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen)
niet van toepassing.
Artikel 2:46 Rijden over bermen e.d.
1.
Het is verboden met voertuigen die niet voorzien zijn van rubberbanden te rijden
over de berm, de glooiing of de zijkant van een weg.
2.
Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing indien dat rijden door de
omstandigheden redelijkerwijs gebillijkt wordt.
3.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet voor zover in het daarin
geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of
het Provinciaal wegenreglement Noord-Brabant.
4.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder weg verstaan hetgeen artikel 1
van de Wegenverkeerswet 1994 daaronder verstaat.
Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen
1.
Het is verboden:
a. op een openbare plaats te klimmen of zich te bevinden op een beeld,
monument, overkapping, constructie, openbare toiletgelegenheid, voertuig,
hekheining of andere afsluiting, verkeersmeubilair en daarvoor niet bestemd
straatmeubilair;
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b.

2.

zich op te houden op een wijze die aan andere gebruikers of aan bewoners van
nabij die openbare plaats gelegen woningen onnodig overlast of hinder
berokkent.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door artikel 424, 426bis, 431 van het Wetboek van
Strafrecht, of artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994.

Artikel 2:47a Uitjouwen, naschreeuwen, vechten etc.
1.
Het is verboden in het openbaar:
a. iemand uit te jouwen, toe- of na te schreeuwen, met aanstootgevende taal
lastig te vallen, dan wel op andere wijze overlast aan te doen;
b. te vechten.
2.
Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de artikelen 118, 119, 137c, 137d, 137e, 147, 424
of 426bis van het Wetboek van Strafrecht.
Artikel 2:47b Verplichte route
Het is door de burgemeester aangewezen groepen van personen verboden op door hem
aangewezen tijdstippen van een door hem aangewezen route af te wijken.
Artikel 2:48 Hinderlijk drankgebruik en openlijk drugsgebruik
1.
Het is voor personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt verboden op
een openbare plaats, binnen de bebouwde kom of een nader door het college aan
te wijzen gebied, alcoholhoudende drank te nuttigen of aangebroken flessen, blikjes
en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben.
2.
Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor:
a. een terras dat behoort bij een horecabedrijf, als bedoeld in artikel 2:27, eerste
lid;
b. de plaats, niet zijnde een horecabedrijf, als bedoeld onder a, waarvoor een ontheffing geldt krachtens artikel 35, van de Drank- en Horecawet.
3.
Het is verboden op een openbare plaats binnen de bebouwde kom of een nader
door het college aan te wijzen gebied softdrugs te gebruiken of openlijk voorhanden
te hebben.
4.
Onder softdrugs wordt verstaan: de middelen, genoemd in lijst II behorende bij de
Opiumwet.
Artikel 2:48a Glazen en drinkgerei
De houder van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:27 is verplicht zodanige
maatregelen te nemen dat de bezoekers van zijn inrichting geen glas of flessen buiten de
inrichting brengen.
Artikel 2:49 Hinderlijk gedrag bij of in gebouwen
1.
Het is verboden:
a. zich zonder redelijk doel in een portiek of poort op te houden;
b. zonder redelijk doel in, op of tegen een raamkozijn of een drempel van een
gebouw te zitten of te liggen.
2
Het is aan anderen dan bewoners of gebruikers van flatgebouwen, appartementsgebouwen en soortgelijke meergezinshuizen en van gebouwen, die voor publiek
toegankelijk zijn, verboden zich zonder redelijk doel te bevinden in een voor gemeenschappelijk gebruik bestemde ruimte van dat gebouw.
Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor publiek toegankelijke ruimten
Het is verboden zich zonder redelijk doel op een voor anderen hinderlijke wijze op te
houden in of op een voor het publiek toegankelijk portaal, telefooncel, wachtlokaal voor
een openbaar vervoermiddel, parkeergarage, rijwielstalling of een andere soortgelijke,
voor het publiek toegankelijke ruimte dan wel deze te verontreinigen dan wel te
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gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de desbetreffende ruimte is bestemd.
Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen e.d.
Het is verboden op een openbare plaats een fiets of een bromfiets te plaatsen of te laten
staan tegen een raam, een raamkozijn, een deur, de gevel van een gebouw dan wel in
de ingang van een portiek, indien:
a.
dit in strijd is met de uitdrukkelijk verklaarde wil van de gebruiker van dat gebouw
of dat portiek;
b.
daardoor die ingang versperd wordt.
Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt- en kermisterrein e.d.
Het is verboden op de door de burgemeester aangewezen uren en plaatsen zich met een
fiets of bromfiets te bevinden op een terrein waar een markt, kermis, uitvoering,
bijeenkomst of plechtigheid gehouden wordt welke publiek trekt, mits dit verbod kenbaar
is aan de bezoekers van het terrein.
Artikel 2:53 Bespieden van personen
1.
Het is verboden zich in de nabijheid van een persoon dan wel van een gebouw of
woonwagen op te houden met de kennelijke bedoeling deze persoon dan wel een
zich in dit gebouw of woonwagen bevindende persoon, te bespieden.
2.
Het is verboden door middel van een verrekijker of enig ander optisch instrument
een zich in een gebouw of woonwagen bevindende persoon te bespieden.
Artikel 2:57 Loslopende honden
1.
Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of
te laten lopen:
a. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte
kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college
aangewezen plaats;
b. binnen de bebouwde kom op de weg indien de hond niet is aangelijnd;
c. op de weg indien die hond niet is voorzien van een halsband of een ander
identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.
2.
Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op door het college
aangewezen plaatsen.
3.
Het eerste lid, aanhef en onder a en b, is niet van toepassing op de eigenaar of
houder van een hond:
a. die zich vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat
begeleiden; of
b. die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond of sociale
hulphond.
Artikel 2:58 Verontreiniging door honden
1
De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich
niet binnen de bebouwde kom van uitwerpselen ontdoet, uitgezonderd daartoe
aangewezen hondenuitlaatstroken en/of hondentoiletten.
2
Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op door het college
aangewezen plaatsen.
3.
Het eerste lid is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond die zich
vanwege zijn handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden.
4.
De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt
opgeheven, indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de
uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.
5.
Ter uitvoering van het in het derde lid gestelde dient de eigenaar of houder van de
hond een opruimmiddel bij zich te hebben.
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Artikel 2:59 Gevaarlijke honden
1.
Indien de burgemeester een hond in verband met zijn gedrag gevaarlijk of
hinderlijk acht, kan hij de eigenaar of houder van die hond een aanlijngebod of een
aanlijn- en muilkorfgebod opleggen voor zover die hond verblijft of loopt op een
openbare plaats of op het terrein van een ander.
2.
Een aanlijngebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond aangelijnd
te houden met een lijn met een lengte, gemeten van hand tot halsband, van ten
hoogste 1,50 meter.
3.
Een muilkorfgebod houdt in dat de eigenaar of houder verplicht is de hond voorzien
te houden van een muilkorf die:
a. vervaardigd is van stevige kunststof, van stevig leer of van beide stoffen;
b. door middel van een stevige leren riem zodanig rond de hals is aangebracht dat
verwijdering zonder toedoen van de mens niet mogelijk is; en
c. zodanig is ingericht dat de hond niet kan bijten, dat de afgesloten ruimte
binnen de korf een geringe opening van de bek toelaat en dat geen scherpe
delen binnen de korf aanwezig zijn.
4.
Onverminderd het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid, aanhef onder c, dient een
hond als bedoeld in het eerste lid voorzien te zijn van een door de bevoegde
minister op aanvraag verstrekt uniek identificatienummer door middel van een
microchip die met een chipreader afleesbaar is.
Artikel 2:60 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren
1.
Het is verboden op door het college ter voorkoming of opheffing van overlast of
schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in
de zin van de Wet milieubeheer, bij dat aanwijzingsbesluit aangeduide dieren:
a. aanwezig te hebben;
b. aanwezig te hebben anders dan met inachtneming van de door het college in
het aanwijzingsbesluit gestelde regels;
c. aanwezig te hebben in een groter aantal dan in die aanwijzing is aangegeven.
2.
Het college kan de rechthebbende op een onroerende zaak gelegen binnen een
plaats die krachtens het eerste lid is aangewezen, ontheffing verlenen van een of
meer verboden bedoeld in het eerste lid.
3.
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 2:61 Overlast van dieren
Ieder die de zorg voor een dier heeft, moet voorkomen dat dit voor een omwonende of
voor de omgeving hinder veroorzaakt.
Artikel 2:62 Loslopend vee
De rechthebbende op vee, dat zich bevindt in een aan een weg liggend weiland of terrein
dat niet van die weg is afgescheiden door een deugdelijke veekering, is verplicht ervoor
te zorgen dat zodanige maatregelen getroffen worden dat dit vee die weg niet kan
bereiken.
Artikel 2:63 Vernietiging van rupsen en rupsennesten
1.
Het college kan, hetzij bij openbare kennisgeving ten aanzien van het gehele
gebied van de gemeente of van bepaalde delen daarvan, hetzij bij persoonlijke
kennisgeving aan de rechthebbende van een of meer bepaalde percelen,
mededelen dat zij het noodzakelijk achten dat aldaar in bomen of ander houtgewas
voorkomende rupsen en rupsennesten verwijderd en vernietigd worden vóór een bij
die kennisgeving bepaalde datum.
2.
De rechthebbende op percelen binnen het bij die openbare kennisgeving
aangewezen gebied of van de in de persoonlijke kennisgeving aangeduide percelen
is verplicht vóór de door het college bepaalde datum te zorgen, dat de in bomen of
ander houtgewas op zijn perceel voorkomende rupsen en rupsennesten verwijderd
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en vernietigd zijn.
Artikel 2:64 Bijen
1.
Het is verboden bijen te houden:
a. binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere gebouwen waar
overdag mensen verblijven;
b. binnen een afstand van 30 meter van de weg.
2.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet indien op een afstand van ten hoogste zes meter vanaf de korven of kasten een afscheiding is aangebracht van twee
meter hoogte of zoveel hoger als noodzakelijk is om het laag uit- en invliegen van
de bijen te voorkomen.
3.
Het in het eerste lid, aanhef en onder a, gestelde verbod geldt niet voor zover de
bijenhouder rechthebbende is op de woningen of gebouwen als bedoeld in dat lid.
4.
Het in het eerste lid, aanhef en onder b, gestelde verbod geldt niet voor zover in
het daarin geregelde onderwerp is voorzien in het Provinciaal wegenreglement
Noord-Brabant.
5.
Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.
6.
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 2:65 Bedelarij
Het is verboden in door het college aangewezen gebieden op of aan de weg of in een
voor het publiek toegankelijk gebouw te bedelen om geld of andere zaken.
Afdeling 12 Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen
Artikel 2:66 Begripsbepaling
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a.
Handelaar: de handelaar als bedoeld in artikel 1 van de algemene maatregel van
bestuur op grond van artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht
b.
Verkoopregister: het aantekening houden van het verkopen of op andere wijze
overdragen van alle gebruikte en ongeregelde goederen door de handelaar.
Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister
1.
De handelaar is verplicht aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde
goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en een
door of namens de burgemeester gewaarmerkt register en daarin onverwijld op te
nemen:
a. het volgnummer van de aantekening met betrekking tot het goed;
b. de datum van verkoop of overdracht van het goed;
c. een omschrijving van het goed, daaronder begrepen – voor zover dat mogelijk
is – soort, merk en nummer van het goed;
d. de verkoopprijs of andere voorwaarden voor overdracht van het goed;
e. de naam en het adres van degene die het goed heeft verkregen.
2.
De burgemeester is bevoegd vrijstelling te verlenen van deze verplichtingen.
3.
Op de vrijstelling is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437 ter, eerste lid, van het
Wetboek van Strafrecht
De handelaar of een voor hem handelend persoon is verplicht:
a.
wanneer hij overeenkomstig het bepaalde in artikel 437 ter, tweede lid, van het
Wetboek van Strafrecht, de burgemeester of de door deze aangewezen ambtenaar
er schriftelijk van in kennis stelt dat hij van het opkopen een beroep of gewoonte
maakt, daarbij tevens schriftelijk opgave te doen van zijn woonadres en van het
volledig adres van elke lokaliteit door hem ten behoeve van zijn onderneming in
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b.

c.

d.

e.
f.

gebruik genomen;
de onder a bedoelde functionaris onder aanbieding van zijn register(s) onverwijld
doch in ieder geval binnen drie dagen, schriftelijk in kennis te stellen van een verandering van zijn woonadres, zomede van het adres of de adressen van een bij
hem ten behoeve van zijn onderneming in gebruik zijnde lokaliteit;
aan de hoofdingang van de lokaliteit waar de onderneming is gevestigd een kenteken te hebben waarop zijn naam en de aard van de onderneming duidelijk zichtbaar voorkomen;
indien hij in de gelegenheid is enig goed te verkrijgen waarvan redelijkerwijs kan
worden vermoed dat het van misdrijf afkomstig is of voor de rechthebbende verloren is gegaan, hiervan onverwijld kennis te geven aan de onder a bedoelde functionaris;
zijn administratie op eerste aanvraag ter inzage te geven aan de burgemeester of
een daartoe door de burgemeester aangewezen ambtenaar;
wanneer hij heeft opgehouden van het opkopen een beroep of gewoonte te maken,
onderscheidenlijk het beroep van handelaar niet langer uitoefent, de onder a bedoelde functionaris hiervan onverwijld doch in ieder geval binnen drie dagen
schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen
Het is de handelaar of een voor hem handelend persoon verboden enig door opkoop
verkregen goed gedurende de eerste drie dagen dat het onder zijn berusting is, over te
dragen of daarin enige wijziging aan te brengen tenzij deze wijziging van geen invloed is
op de herkenbaarheid van het goed.
Afdeling 13 Vuurwerk
Artikel 2:71 Begripsbepalingen
In deze afdeling wordt verstaan onder consumentenvuurwerk: consumentenvuurwerk
waarop het Besluit van 22 januari 2002, houdende nieuwe regels met betrekking tot
consumenten- en professioneel vuurwerk (Vuurwerkbesluit) van toepassing is.
Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de
verkoopdagen
1.
Het is verboden in de uitoefening van een bedrijf of nevenbedrijf
consumentenvuurwerk ter beschikking te stellen dan wel voor het ter beschikking
stellen aanwezig te houden, zonder een vergunning van het college.
2.
Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling
1.
Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op een door het college in het
belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast aangewezen plaats.
2.
Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat
gevaar, schade of overlast kan veroorzaken.
3.
De verboden bedoeld in het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op
situaties waarin wordt voorzien door artikel 429, aanhef en onder 1, van het
Wetboek van Strafrecht.
4.
Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
5.
Op de ontheffing genoemd in het vierde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.
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Afdeling 14 Drugsoverlast
Artikel 2:74 Drugshandel op straat
Onverminderd het bepaalde in de Opiumwet is het verboden zich op een openbare plaats
op te houden of zich op of aan de weg in of op een voertuig te bevinden of daarmee heen
en weer of rond te rijden, met het kennelijke doel om middelen als bedoeld in de
artikelen 2 en 3 van de Opiumwet, of daarop gelijkende waar, al dan niet tegen betaling
af te leveren, aan te bieden of te verwerven, daarbij behulpzaam te zijn of daarin te
bemiddelen.
Artikel 2:74a Openlijk gebruik van harddrugs
1.
Het is verboden op een openbare plaats of in een voor publiek toegankelijk gebouw
harddrugs te gebruiken of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of stoffen
openlijk voorhanden te hebben.
2.
Onder harddrugs wordt verstaan: de middelen genoemd in lijst I behorende bij de
Opiumwet.
Afdeling 15 Bestuurlijke ophouding, veiligheidsrisicogebieden, cameratoezicht
op openbare plaatsen, gebiedsontzeggingen en
gedragsaanwijzingen
Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding
De burgemeester kan overeenkomstig artikel 154a van de Gemeentewet besluiten tot het
tijdelijk doen ophouden van door hem aangewezen groepen van personen op een door
hem aangewezen plaats indien deze personen het bepaalde in artikel 2:1, 2:10, 2:11,
2:16, 2:19, 2:22, 2:26, 2:47, 2:47a, 2:48, 2:49, 2:50, 2:73 of 5:34 groepsgewijs niet
naleven.
Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden
De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151b van de Gemeentewet bij verstoring
van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor
het ontstaan daarvan, een gebied, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek
openstaande gebouwen en daarbij behorende erven, aanwijzen als
veiligheidsrisicogebied.
Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen
1.
De burgemeester kan overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet besluiten
tot plaatsing van camera’s voor een bepaalde duur ten behoeve van het
toezicht op een openbare plaats.
2.
De burgemeester heeft de bevoegdheid, als bedoeld in het eerste lid, eveneens ten
aanzien van voor het publiek openstaande gebouwen of ruimten.
Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen
1.
De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, het voorkomen of
beperken van overlast, het voorkomen of beperken van aantastingen van het
woon- of leefklimaat, de veiligheid van personen of goederen, de gezondheid of de
zedelijkheid aan een persoon die strafbare feiten of openbare orde verstorende
handelingen verricht een bevel geven zich gedurende ten hoogste 48 uur niet in
een of meer bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te
houden.
2.
Met het oog op de in het eerste lid genoemde belangen kan de burgemeester aan
een persoon aan wie tenminste eenmaal een bevel als bedoeld in dat lid is gegeven
en die opnieuw strafbare feiten of openbare orde verstorende handelingen verricht,
een bevel geven zich gedurende ten hoogste twaalf weken niet in een of meer
bepaalde delen van de gemeente op een openbare plaats op te houden.
3.
Een bevel krachtens het tweede lid kan slechts worden gegeven indien het
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4.

5.
6.

strafbare feit of de openbare orde verstorende handeling binnen twaalf maanden na
het geven van een eerder bevel, gegeven op grond van het eerste of tweede lid,
plaatsvindt.
De burgemeester beperkt de in het eerste of tweede lid gestelde bevelen, als hij
dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk
oordeelt.
De burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing verlenen van een bevel.
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
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HOOFDSTUK 3

SEKSINRICHTINGEN, SEKSWINKELS, STRAATPROSTITUTIE E.D.

Afdeling 1

Begripsbepalingen

Artikel 3:1 Begripsbepalingen
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:
a.
prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen
met een ander tegen vergoeding;
b.
prostituee: degene die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen vergoeding;
c.
seksinrichting: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden
verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een
seksinrichting worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal,
sekstheater, een parenclub of een prostitutiebedrijf waaronder tevens begrepen een
erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar;
d.
escortbedrijf: de natuurlijke persoon, groep van personen of rechtspersoon die bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was prostitutie aanbiedt die op
een andere plaats dan in de bedrijfsruimte wordt uitgeoefend;
e.
sekswinkel: de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin hoofdzakelijk
goederen van erotisch-pornografische aard aan particulieren plegen te worden
verkocht of verhuurd;
f.
exploitant: de natuurlijke persoon of personen of rechtspersoon of rechtspersonen
die een seksinrichting of escortbedrijf exploiteert, dan wel exploiteren en de tot
vertegenwoordiging van die rechtspersoon of rechtspersonen bevoegde natuurlijke
persoon of personen;
g.
beheerder: de natuurlijke persoon of personen die de onmiddellijke feitelijke leiding
uitoefent, dan wel uitoefenen in een seksinrichting of escortbedrijf;
h.
bezoeker: degene die aanwezig is in een seksinrichting, met uitzondering van:
1 de exploitant;
2 de beheerder;
3 de prostituee;
4 het personeel dat in de seksinrichting werkzaam is;
5 toezichthouders die zijn aangewezen op grond van artikel 6.2 van deze
verordening;
6 andere personen wier aanwezigheid in de seksinrichting wegens dringende
redenen noodzakelijk is.
Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan
In dit hoofdstuk wordt verstaan onder bevoegd bestuursorgaan: het college of, voor
zover het betreft voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven als
bedoeld in artikel 174 van de Gemeentewet, de burgemeester.
Artikel 3:3 Nadere regels
Met het oog op de in artikel 3:13 genoemde belangen, kan het college over de
uitoefening van de bevoegdheden zoals genoemd in dit hoofdstuk nadere regels
vaststellen.
Afdeling 2

Seksinrichtingen, straatprostitutie, sekswinkels en dergelijke

Artikel 3:4 Seksinrichtingen
1.
Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan.
2.
In de aanvraag om vergunning wordt in ieder geval vermeld:
a. de persoonsgegevens van de exploitant;
b. de persoonsgegevens van de beheerder;
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c.
d.
e.

3.

4.

het aantal werkzame prostituees;
de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf;
de plaatselijke en kadastrale ligging van de inrichting door middel van een
situatietekening waarop tenminste twee straten staan aangegeven met een
schaal van tenminste 1:1000:
f. de plattegrond(en) van de inrichting door middel van een tekening met een
schaal van ten minste 1:100;
g. bewijs van inschrijving in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel;
h. bewijs waaruit blijkt dat de exploitant gerechtigd is tot het gebruik van de
ruimte bestemd voor de seksinrichting;
i. verklaring omtrent gedrag van de exploitant en beheerder.
In de vergunning wordt in ieder geval vermeld:
a. de persoonsgegevens van de exploitant;
b. de persoonsgegevens van de beheerder; en
c. de aard van de seksinrichting of het escortbedrijf.
Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder
1.
De exploitant en de beheerder:
a. staan niet onder curatele en zijn niet ontzet uit de ouderlijke macht of de
voogdij;
b. zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag; en
c. hebben de leeftijd van 21 jaar bereikt.
2.
Naast de gestelde eisen in het eerste lid, zijn de exploitant en de beheerder niet:
a. met toepassing van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht in een psychiatrisch ziekenhuis geplaatst of met toepassing van artikel 37a van het Wetboek
van Strafrecht ter beschikking gesteld;
b. binnen de laatste vijf jaar onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke
vrijheidsstraf van zes maanden of meer door de rechter in Nederland, inclusief
de drie openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius, Aruba, Curaçao en
Sint Maarten, dan wel door een andere rechter wegens een misdrijf waarvoor
naar Nederlands recht een bevel tot voorlopige hechtenis ingevolge artikel 67,
eerste lid van het Wetboek van Strafvordering is toegelaten;
c. binnen de laatste vijf jaar bij tenminste twee rechterlijke uitspraken onherroepelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van € 500,= of meer
of tot een andere hoofdstraf als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a van het
Wetboek van Strafrecht, wegens dan wel mede wegens overtreding van:
1
bepalingen gesteld bij of krachtens de Drank- en Horecawet, de Opiumwet,
de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen;
2
de artikelen 137c tot en met 137g, 140, 240b, 242 tot en met 249, 250a
(oud), 252, 273f, 300 tot en met 303, 416, 417, 417bis, 426, 429quater
en 453 van het Wetboek van Strafrecht;
3
de artikelen 8 en 162, derde lid, alsmede artikel 6 jº artikel 8 of jº artikel
163 van de Wegenverkeerswet 1994;
4
de artikelen 1, onder a, b en d, 13, 14, 27 en 30b van de Wet op de
kansspelen;
5
de artikelen 2 en 3 van de Wet op de weerkorpsen;
6
de artikelen 54 en 55 van de Wet wapens en munitie.
3.
Met een veroordeling als bedoeld in het tweede lid wordt gelijk gesteld:
a. vrijwillige betaling van een geldsom als bedoeld in artikel 74, tweede lid onder
a van het Wetboek van Strafrecht of artikel 76, derde lid onder a van de
Algemene wet inzake rijksbelastingen, tenzij de geldsom minder dan € 375,=
bedraagt;
b. een bevel tot tenuitvoerlegging van een voorwaardelijke straf.
4.
De periode van vijf jaar, genoemd in het tweede lid, wordt:
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a.

5.

bij de weigering van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van
beslissing op de aanvraag van de vergunning;
b. bij de intrekking van een vergunning teruggerekend vanaf de datum van de
intrekking van deze vergunning.
De exploitant of de beheerder zijn binnen de laatste vijf jaar geen exploitant of
beheerder geweest van een seksinrichting of escortbedrijf die voor ten minste één
maand door het bevoegde bestuursorgaan is gesloten, of waarvan de vergunning
bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, is ingetrokken, tenzij aannemelijk is dat hem ter
zake geen verwijt treft.

Artikel 3:6 Sluitingstijden
1.
Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben en daarin
bezoekers toe te laten of te laten verblijven:
a. op maandag tot en met vrijdag tussen 01.00 en 08.00 uur;
b. op zaterdag en zondag tussen 02.00 en 08.00 uur.
2.
Het bevoegd bestuursorgaan kan door middel van een voorschrift als bedoeld in
artikel 1:4 van deze verordening voor een afzonderlijke seksinrichting andere
sluitingstijden vaststellen.
3.
Het is bezoekers van een seksinrichting verboden zich daarin te bevinden
gedurende de tijd dat die seksinrichting krachtens het eerste lid of tweede lid, dan
wel krachtens artikel 3:7, eerste lid, gesloten dient te zijn.
4.
Het in het eerste tot en met derde lid bepaalde geldt niet voor zover in de daarin
geregelde onderwerpen wordt voorzien door de op de Wet milieubeheer gebaseerde
voorschriften.
Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingsuur; (tijdelijke) sluiting
1.
Met het oog op de in artikel 3:13 tweede lid, genoemde belangen of in geval van
strijdigheid met de bepalingen in dit hoofdstuk kan het bevoegd bestuursorgaan:
a. tijdelijk andere dan de krachtens artikel 3:6, eerste of tweede lid, geldende
sluitingsuren vaststellen;
b. van een afzonderlijke seksinrichting al dan niet tijdelijk de gedeeltelijke of algehele sluiting bevelen.
2.
Onverminderd het bepaalde in artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht,
maakt het bevoegd bestuursorgaan het in het eerste lid bedoelde besluit openbaar
bekend overeenkomstig artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht.
Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder
1.
Het is verboden een seksinrichting voor bezoekers geopend te hebben, zonder dat
de ingevolge artikel 3:4 op de vergunning vermelde exploitant of beheerder in de
seksinrichting aanwezig is.
2.
De exploitant en de beheerder zien er voortdurend op toe dat in de seksinrichting:
a. geen strafbare feiten plaatsvinden, waaronder in ieder geval de feiten genoemd
in de titels XIV (misdrijven tegen de zeden), XVIII (misdrijven tegen de
persoonlijke vrijheid), XX (mishandeling), XXII (diefstal) en XXX (heling) van
het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht, in de Opiumwet en in de
Wet wapens en munitie; en
b. geen prostitutie wordt uitgeoefend door personen in strijd met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de Vreemdelingenwet bepaalde.
Artikel 3:9 Straatprostitutie
1.
Het is verboden, door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze,
passanten tot prostitutie te bewegen, uit te nodigen, dan wel aan te lokken en/of
op deze aanlokking in te gaan:
a. op of aan andere dan door het college aangewezen wegen of gebieden.
b. gedurende andere dan door het college vastgestelde tijden.
2.
Met het oog op de naleving van het in het eerste lid gestelde verbod, kan door
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3.

4.

5.
6.

politieambtenaren het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een bepaalde
richting te verwijderen.
Met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid, genoemde belangen kan door politieambtenaren aan personen die zich bevinden op de wegen en gedurende de tijden
bedoeld in het eerste lid, het bevel worden gegeven zich onmiddellijk in een
bepaalde richting te verwijderen.
De burgemeester kan met het oog op de in artikel 3:13, tweede lid, genoemde belangen personen aan wie ten minste eenmaal een bevel is gegeven als bedoeld in
het derde lid bij besluit verbieden zich gedurende een bepaalde termijn, anders dan
in een openbaar middel van vervoer, te bevinden op of aan de wegen en op de
tijden bedoeld in het eerste lid.
De burgemeester beperkt het in het vierde lid genoemde verbod indien dat in verband met de persoonlijke omstandigheden van betrokkene noodzakelijk is.
Het is verboden zich te gedragen in strijd met een door de burgemeester opgelegd
verbod als bedoeld in het vierde lid.

Artikel 3:9a Ontuchtige handelingen
Het is verboden op of aan de weg ontuchtige handelingen te verrichten, indien
redelijkerwijze kan worden aangenomen dat deze geschieden in het kader van
prostitutie.
Artikel 3:10 Sekswinkels
Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin een sekswinkel te
exploiteren in door het college van burgemeester en wethouders in het belang van de
openbare orde of de woon- en leefomgeving aangewezen gebieden of delen van de
gemeente.
Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotischpornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke
1.
Het is de rechthebbende op een onroerende zaak verboden daarin of daarop goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen van erotisch-pornografische aard openlijk tentoon te stellen, aan te bieden of aan te brengen:
a. indien het bevoegd bestuursorgaan aan de rechthebbende heeft
bekendgemaakt dat de wijze van tentoonstellen, aanbieden of aanbrengen
daarvan, de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt;
b. anders dan overeenkomstig de door het bevoegd bestuursorgaan in het belang
van de openbare orde of de woon- en leefomgeving gestelde regels.
2.
Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op het tentoonstellen,
aanbieden of aanbrengen van goederen, opschriften, aankondigingen, gedrukte of
geschreven stukken dan wel afbeeldingen, die dienen tot het openbaren van gedachten en gevoelens als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Grondwet.
Afdeling 3

Beslissingstermijn; weigeringsgronden

Artikel 3:12 Beslissingstermijn
1.
Het bevoegd bestuursorgaan neemt het besluit op de aanvraag om vergunning als
bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.
2.
Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken verdagen.
Artikel 3:13 Weigeringsgronden
1.
De vergunning bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, wordt geweigerd indien:
a
de exploitant of de beheerder niet voldoet aan de in artikel 3:5 gestelde eisen;
b
de vestiging of de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf in strijd
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2.

is met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan,
voorbereidingsbesluit, stadsvernieuwingsplan of leefmilieuverordening, of;
c
er aanwijzingen zijn dat in de seksinrichting of het escortbedrijf personen werkzaam zijn of zullen zijn in strijd met artikel 273f van het Wetboek van
Strafrecht of met het bij of krachtens de Wet arbeid vreemdelingen of de
Vreemdelingenwet bepaalde.
In afwijking van het bepaalde in artikel 1.8 kan de vergunning bedoeld in artikel
3:4, eerste lid, dan wel de aanwijzing of vaststelling bedoeld in artikel 3:9, eerste
lid, worden geweigerd in het belang van:
a. de openbare orde;
b. het voorkomen of beperken van overlast;
c. het voorkomen of beperken van aantasting van het woon- en leefmilieu;
d. de veiligheid van personen of goederen;
e. de verkeersvrijheid of –veiligheid;
f. de gezondheid of zedelijkheid;
g. de arbeidsomstandigheden van de prostituee.

Afdeling 4

Beëindiging exploitatie; wijziging beheer

Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie
1.
De vergunning vervalt zodra de ingevolge artikel 3:4 op de vergunning vermelde
exploitant de exploitatie van de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft
beëindigd.
2.
Binnen een week na de feitelijke beëindiging van de exploitatie geeft de exploitant
daarvan schriftelijk kennis aan het bevoegd bestuursorgaan.
Artikel 3:15 Wijziging beheer
1.
Indien een beheerder als bedoeld in artikel 3:1 onder g het beheer in de seksinrichting of het escortbedrijf feitelijk heeft beëindigd, geeft de exploitant daarvan binnen
een week na de feitelijke beëindiging van het beheer schriftelijk kennis aan het
bevoegd bestuursorgaan.
2.
Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het bevoegd bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant heeft besloten de verleende
vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het bepaalde in
artikel 3:13, eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige toepassing.
3.
In afwachting van het besluit bedoeld in het tweede lid, kan het beheer worden
uitgeoefend door een nieuwe beheerder zodra de exploitant een aanvraag als bedoeld in het tweede lid heeft ingediend, totdat over de aanvraag is besloten.
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HOOFDSTUK 4

Afdeling 1

BESCHERMING VAN HET MILIEU EN HET NATUURSCHOON EN
ZORG VOOR HET UITERLIJK AANZIEN VAN DE GEMEENTE

Geluidhinder en verlichting

Artikel 4:1 Begripsbepalingen
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a.
Besluit: het Activiteitenbesluit milieubeheer;
b.
inrichting: inrichting type A of B als bedoeld in het Besluit;
c.
houder van een inrichting: degene die als eigenaar, bedrijfsleider, beheerder of
anderszins een inrichting drijft;
d.
collectieve festiviteit: festiviteit die niet specifiek aan één of een klein aantal inrichtingen is verbonden;
e.
incidentele festiviteit: festiviteit of activiteit die gebonden is aan één of een klein
aantal inrichtingen;
f.
geluidsgevoelige gebouwen: woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van
de Wet Geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige gebouwen met
uitzondering van gebouwen behorende bij de betreffende inrichting;
g.
geluidsgevoelige terreinen: terreinen die op grond van artikel 1 van de Wet
geluidhinder worden aangemerkt als geluidsgevoelige terreinen met uitzondering
van terreinen behorende bij de betreffende inrichting;
h.
onversterkte muziek: muziek die niet elektronisch is versterkt.
Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten
1.
De geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit en
artikel 4:5 gelden niet voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen
collectieve festiviteiten gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.
2.
De voorwaarden met betrekking tot de verlichting ten behoeve van sportbeoefening
in de buitenlucht als bedoeld in artikel 3.148, eerste lid, van het Besluit gelden niet
voor door het college per kalenderjaar aan te wijzen collectieve festiviteiten
gedurende de daarbij aan te wijzen dagen of dagdelen.
3.
In een aanwijzing als bedoeld in het eerste lid en tweede lid, kan het college
bepalen dat de aanwijzing slechts geldt in één of meer van de volgende delen:
Asten-centrum, Heusden en Ommel.
4.
Het college kan bij de aanwijzing als bedoeld in het eerste en tweede lid nadere
regels stellen.
5.
Het college kan, wanneer een collectieve festiviteit redelijkerwijs niet te voorzien
was, een festiviteit terstond als collectieve festiviteit als bedoeld in het eerste lid
aanwijzen.
6.
Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet
meer dan 65 dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte
van 1,5 meter.
7
De geluidswaarde als bedoeld in het zesde lid is inclusief onversterkte muziek en
exclusief 10 dB(A) toeslag vanwege muziekcorrectie. Tevens wordt de
bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.
Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten
1.
Het is een inrichting toegestaan maximaal 5 incidentele festiviteiten per kalenderjaar te houden waarbij de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en
2.20 van het Besluit en artikel 4:5 van deze verordening niet van toepassing zijn
mits de houder van de inrichting ten minste drie weken voor de aanvang van de
festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.
2.
Het is een inrichting toegestaan om tijdens maximaal 12 incidentele festiviteiten
per kalenderjaar de verlichting langer aan te houden ten behoeve van
sportactiviteiten waarbij artikel 3.148, eerste lid, van het Besluit niet van
toepassing is mits de houder van de inrichting ten minste drie weken voor de
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3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

aanvang van de festiviteit het college daarvan in kennis heeft gesteld.
Het college stelt een formulier vast voor het doen van de kennisgeving als bedoeld
in het eerste en tweede lid.
De kennisgeving wordt geacht te zijn gedaan wanneer het in het derde lid bedoelde
formulier, volledig en naar waarheid ingevuld, tijdig is ingeleverd op de plaats op
dat formulier vermeld.
De kennisgeving wordt tevens geacht te zijn gedaan wanneer het college op
verzoek van de houder van een inrichting een incidentele festiviteit, die
redelijkerwijs niet te voorzien was, terstond toestaat.
Het equivalente geluidsniveau LAeq veroorzaakt door de inrichting, bedraagt niet
meer dan 65 dB(A), gemeten op de gevel van gevoelige gebouwen op een hoogte
van 1,5 meter.
De geluidsnorm is exclusief 10 dB(A) aftrek vanwege muziekcorrectie. Tevens
wordt de bedrijfsduurcorrectie buiten beschouwing gelaten.
De geluidsnorm als bedoeld in het zevende lid geldt voor het bebouwde gedeelte
van de inrichting en niet voor de buitenruimte.
Bij het ten gehore brengen van muziekgeluid blijven ramen en deuren gesloten,
behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.

Artikel 4:4 Verboden incidentele festiviteiten
Het is verboden een incidentele festiviteit te organiseren, toe te laten, feitelijk te leiden
of daaraan deel te nemen indien de burgemeester het organiseren van een incidentele
festiviteit verboden heeft wanneer naar zijn oordeel de woon- en leefsituatie in de
omgeving van de inrichting en/of openbare orde op ontoelaatbare wijze wordt beïnvloed.
Artikel 4:5 Onversterkte muziek
1.
Bij het ten gehore brengen van onversterkte muziek, zoals bedoeld in artikel 2.18,
eerste lid onder f en vijfde lid van het Besluit binnen inrichtingen is de onder e.
opgenomen tabel van toepassing, met dien verstande dat:
a. de in de tabel aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige
gebouwen niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen
toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van
geluidsmetingen;
b. de in de tabel aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige
terreinen op de grens van het terrein;
c. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het woningen
betreft, gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten;
d. bij het bepalen van de geluidsniveaus zoals vermeld in de tabel geen
bedrijfsduurcorrectie wordt toegepast.
e. Tabel
7.00 –
19.00 uur

19.00 –
23.00 uur

23.00 –
7.00 uur

LAr,LT op de gevel van
gevoelige gebouwen

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige
gevoelige gebouwen

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gevel van
gevoelige gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige
gevoelige gebouwen

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)
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2.

3.

Voor de duur van 20 uur in de week is onversterkte muziek, vanwege het oefenen
door muziekgezelschappen zoals orkesten, harmonie- en fanfaregezelschappen, in
een inrichting gedurende de dag- en avondperiode uitgezonderd van de genoemde
geluidsniveaus in het eerste lid. Indien versterkte elementen worden gecombineerd
met onversterkte elementen, wordt het hele samenspel beschouwd als versterkte
muziek en is het Besluit van toepassing.
Het eerste lid geldt niet indien artikel 4:2 of artikel 4:3 van deze verordening van
toepassing is.

Artikel 4:6 Overige geluid en lichthinder
1.
Het is verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of van het
Besluit op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben
of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving
geluidhinder wordt veroorzaakt.
2.
Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.
3.
Het verbod geldt niet, voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
de Wet geluidhinder, de Zondagswet, de Wet openbare manifestaties, het
Vuurwerkbesluit of de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant.
4.
Op de ontheffing bedoeld in het tweede lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.
Afdeling 2 Bodem-, weg- en milieuverontreiniging
Artikel 4:7 Straatvegen
Het is verboden op een door het college ten behoeve van de werkzaamheden van de
gemeentelijke reinigingsdienst aangewezen weggedeelte, een voertuig te parkeren of
enig ander voorwerp te laten staan gedurende een daarbij aangeduide tijdsperiode.
Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen
Het is verboden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zijn natuurlijke
behoefte te doen buiten een daarvoor bestemde inrichting of plaats.
Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet-openbare riolen en
putten buiten gebouwen
Sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen mogen zich
niet bevinden in een toestand die gevaar oplevert voor de veiligheid, nadeel voor de
gezondheid of hinder voor de gebruikers van de gebouwen of voor anderen.
Afdeling 3 Het bewaren van houtopstanden
Artikel 4:10 Begripsbepalingen
1.
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a. houtopstand: hakhout, een houtwal of één of meer bomen;
b. hakhout: één of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk
uitlopen;
c. dunning: velling ter bevordering van het voortbestaan van de houtopstand;
d. bebouwde kom: de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld ingevolge
artikel 1, vijfde lid, van de Boswet;
e. iepziekte: de aantasting van iepen door de schimmel Ophiostoma ulmi (Buism.)
Nannf. (syn. Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau);
f. iepenspintkever: het insect in elk ontwikkelingsstadium, behorende tot de
soorten Scolytus scolytus (F.) en Scolytus multistriatus (Marsh) en Scolytus
pymaeus.
2.
In deze afdeling wordt onder vellen mede verstaan: rooien met inbegrip van ver-
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planten, alsmede het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van houtopstand ten gevolge kunnen hebben.
Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden
1.
Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag een houtopstand te
vellen of te doen vellen.
2.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor:
a. wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden, beide
voor zover bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot;
b. vruchtbomen en windschermen om boomgaarden;
c. fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen
en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen;
d. kweekgoed;
e. houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld;
f. houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde
bosbouwondernemingen en gelegen is buiten een bebouwde kom, tenzij de
houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die:
ofwel geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are
ofwel bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het
totale aantal rijen;
g. houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of
krachtens een aanschrijving of last van burgemeester en wethouders, zulks
onverminderd het bepaalde in artikel 4.3.6;
h. houtopstand, waarvan de gemeente de eigenares of de rechthebbende is,
wanneer het gaat om het vellen van dode/afgestorven bomen en wanneer het
gaat om gemeentelijke naaldbomen en -coniferen;
i. houtopstand in tuinen of erven behorende bij woningen gelegen binnen de
bebouwde kom, voor zover er geen sprake is van een beschermwaardige boom
zoals bedoeld in de door de raad vastgestelde Lijst beschermwaardige bomen;
j. houtopstand gelegen buiten de bebouwde kom die is aangeplant in het kader
van het Convenant van 28 februari 1996 tussen de gemeente Asten en de NCBafdelingen Asten, Heusden en Ommel (later te noemen Z.L.T.O.) inzake de
stimulering van erfbeplantingen en landschappelijke beplantingen, indien het
voornemen om te (doen) vellen van voornoemde houtopstand tenminste drie
weken voorafgaand aan de datum van velling schriftelijk aan het college wordt
gemeld; mits het voornemen om te (doen) vellen tenminste drie weken
voorafgaand aan de datum van velling wordt gemeld.
3.
Op de vergunning bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht (positieve fictieve beslissing bij niet tijdig beslissen) van
toepassing.
Artikel 4:11a Aanvraag vergunning
1.
De vergunning moet worden aangevraagd door of namens, dan wel met toestemming van degene die krachtens zakelijk recht of door degene die krachtens
publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken.
2.
Wanneer het bureau LASER aan het college een afschrift heeft toegezonden van de
ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2 van de Boswet, beschouwt het college
dit afschrift mede als een vergunningaanvraag.
Artikel 4:11b Weigeringsgronden
De vergunning kan worden geweigerd op grond van:
a.
de natuurwaarde van de houtopstand;
b.
de landschappelijke waarde van de houtopstand;
c.
de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
d.
de beeldbepalende waarde van de houtopstand;
e.
de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
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f.
g.

de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand;
andere redenen van milieubeheer.

Artikel 4:11c Bijzondere vergunningsvoorschriften
1.
Tot de aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift
dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het bevoegd gezag te
geven aanwijzingen moet worden herplant.
2.
Wordt een voorschrift als bedoeld in het eerste lid gegeven, dan kan daarbij tevens
worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze niet
geslaagde beplanting moet worden vervangen.
3.
Een vergunning wordt verleend onder de standaardvoorwaarde van feitelijk nietgebruik tot het moment dat:
a. de termijn om een bezwaarschrift in te dienen is verstreken zonder dat een
bezwaarschrift is ingediend, of
b. beslist is op bezwaar of op een verzoek om voorlopige voorziening dat is
ingediend tijdens de termijn om een bezwaarschrift in te dienen.
4.
Indien geen gehoor wordt gegeven aan het gestelde onder het 1e en 2e lid van dit
artikel, kan het bevoegd gezag na het verstrijken van de gestelde termijn de uit te
voeren plantwerkzaamheden met daarbij horende voorschriften door een derde
laten uitvoeren, waarna de gemaakte kosten in deze worden verhaald op degene
die ingevolge artikel 4:11a gerechtigd is tot het doen van een “aanvraag om
vergunning”.
Artikel 4:11d Herplant-/instandhoudingsplicht
1.
Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling van
toepassing is, zonder vergunning van het bevoegd gezag is geveld, dan wel op
andere wijze teniet is gegaan, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde
van de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit
anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting
opleggen te herbeplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen
binnen een door hen te stellen termijn.
2.
Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na de herbeplanting en op welke wijze
niet geslaagde beplanting moet worden vervangen.
3.
Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze afdeling van
toepassing is, in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd, kan het bevoegd gezag
aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevindt dan
wel aan degene die uit anderen hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd
is, de verplichting opleggen om overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen
binnen een door hen te stellen termijn voorzieningen te treffen, waardoor die
bedreiging wordt weggenomen.
4.
Degene aan wie een verplichting als bedoeld in het eerste, tot en met derde lid is
opgelegd, alsmede zijn rechtsopvolger, is verplicht daaraan te voldoen.
Artikel 4:11e Schadevergoeding
Indien en voor zover blijkt dat een belanghebbende door de toepassing van artikel 4:11,
artikel 4:11c of artikel 4:11d, schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet
geheel te zijnen laste behoort te komen en waarvan de vergoeding niet anderszins is
verzekerd, kent het college hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen
schadevergoeding toe.
Artikel 4:11f Bestrijding iepziekte
1.
Indien zich op een terrein één of meer iepen bevinden die naar het oordeel van het
bevoegd gezag gevaar opleveren voor verspreiding van de iepziekte of voor
vermeerdering van iepenspintkevers is de rechthebbende, indien hij daartoe door
het bevoegd gezag is aangeschreven, verplicht binnen de bij de aanschrijving vast
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2.

3.

te stellen termijn:
a. indien de iepen in de grond staan, deze te vellen;
b. de iepen te ontschorsen en de schors te vernietigen;
c. of de niet ontschorste iepen of delen daarvan te vernietigen of zodanig te behandelen dat verspreiding van de iepziekte wordt voorkomen.
a
het is verboden gevelde iepen of delen daarvan voorhanden of in voorraad te
hebben of te vervoeren.
b
het verbod is niet van toepassing op geheel ontschorst iepenhout en op
iepenhout met een doorsnede kleiner dan 4 cm.
c
Het college kan ontheffing verlenen van het onder a van dit lid gestelde verbod.
Het niet voldoen aan de in het 1e lid bedoelde aanschrijving biedt een basis voor de
toepassing van bestuursdwang, waarbij de noodzakelijke werkzaamheden, voor
risico en voor rekening van aangeschrevene, door of namens de gemeente kunnen
worden verricht.

Afdeling 4 Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast
Artikel 4:13 Opslag bromfietsen, motorvoertuigen, caravans, afvalstoffen,
mest, ingekuilde landbouwproducten e.d.
1.
Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de
gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van
schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in
de zin van de Wet milieubeheer, in de openlucht of buiten de weg de volgende
voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:
a. onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of
vaartuigen of onderdelen daarvan;
b. bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;
c. kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 of onderdelen daarvan, indien het
plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of
anderszins voor een commercieel doel; of
d. mestopslag, gierkelders of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling
ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen
en oude metalen.
2.
Het college kan bij de aanwijzing nadere regels stellen.
3.
Dit artikel is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien krachtens de
Wet ruimtelijke ordening of door of krachtens de Provinciale milieuverordening
Noord Brabant of de Afvalstoffenverordening gemeente Asten.
Artikel 4:14 Stankoverlast door gebruik van meststoffen
1.
Dit artikel verstaat onder:
a. meststoffen: meststoffen als bedoeld in artikel 1 van de Meststoffenwet;
b. emissiearm aanwenden: gebruiken van meststoffen op de wijze die is
aangegeven in de bij het Besluit gebruik meststoffen behorende bijlage II;
c. grond: bouwland, maïsland en grasland.
2.
Onverminderd het bepaalde in het Besluit gebruik meststoffen is het verboden op
gronden meststoffen uit te rijden, op te brengen, te doen uitrijden of te doen
opbrengen op zaterdag, zondag en algemeen erkende feest- en gedenkdagen en op
dagen dat het warmer is dan 25° Celsius.
3.
Het college kan ontheffing verlenen van de in het tweede lid gestelde verboden.
4.
Vervoer van meststof als dunne mest dient te geschieden in volledig gesloten
transportmiddelen die in een zindelijke staat verkeren.
5.
Op de ontheffing bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve beslissing bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.
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Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame
1.
Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag op of aan een
onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren met behulp van een
opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg
zichtbaar is.
2.
Het verbod geldt niet voor onverlichte:
a. opschriften, aankondigingen of afbeeldingen in het inwendig gedeelte van een
onroerende zaak, die niet kennelijk gericht zijn op zichtbaarheid vanaf de weg;
b. opschriften of aankondigingen op of aan onroerende zaken, aangewezen door
de overheid;
c. opschriften of aankondigingen kleiner dan 0.50 m2 en de langste zijde korter
dan 1 meter die betrekking hebben op:
–
openbare verkoping of een aanbieding ter verkoop, verhuur of verpachting
van een onroerende zaak voor zolang zij feitelijke betekenis hebben;
–
het beroep, de dienst, of het bedrijf dat in of op de onroerende zaak wordt
uitgeoefend of waarvoor die zaak is bestemd;
d. opschriften betrekking hebbend op de naam of aard van in uitvoering zijnde
bouwwerken of op de namen van degenen die bij het ontwerp of de uitvoering
van het bouwwerk betrokken zijn, mits deze opschriften zijn aangebracht op
borden bij of op de in uitvoering zijnde bouwwerken zelf , zulks voor zolang zij
feitelijke betekenis hebben;
e. opschriften of aankondigingen op of aan onroerende zaken dienstbaar aan het
openbaar vervoer, indien deze zijn aangebracht ten dienste van dat vervoer;
3.
Het verbod in het eerste lid geldt niet voor opschriften of aankondigingen van
kennelijk tijdelijke aard, voor zolang zij feitelijke betekenis hebben, mits:
a. van het aanbrengen ervan tevoren schriftelijk kennisgeving is gedaan aan het
bevoegd gezag;
b. het bevoegd gezag niet binnen twee weken na ontvangst van de kennisgeving
van enig bezwaar heeft doen blijken;
c. deze opschriften of aankondigingen niet langer dan negen weken op de
onroerende zaak aanwezig zijn.
4.
Het is verboden door een opschrift aankondiging of afbeelding als bedoeld in het
tweede en derde lid de veiligheid van het verkeer in gevaar te brengen of ernstige
hinder voor de omgeving te veroorzaken.
5.
Een vergunning bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:
a. indien de handelsreclame, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving
niet voldoet aan redelijke eisen van welstand;
b. in het belang van de verkeersveiligheid;
c. in het belang van de voorkoming of beperking van overlast voor gebruikers van
de in de nabijheid gelegen onroerende zaak;
d. in het belang van de bescherming van het natuur- en/of landschapsschoon.
6.
a. het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Provinciale landschapsverordening NoordBrabant;
b. de weigeringsgrond van het vijfde lid onder a geldt niet voor bouwwerken;
c. de weigeringsgrond van het vijfde lid onder c geldt niet voor zover in het daarin
geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer.
7.
Op de vergunning bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht (positieve fictieve beslissing bij niet tijdig beslissen) van
toepassing.
Artikel 4:15a
Aanschrijving
Indien door een opschrift, aankondiging of afbeelding als bedoeld in het tweede lid van
artikel 4:15, dan wel aangebracht voor een ander doel dan handelsreclame, de veiligheid
van het verkeer in gevaar wordt gebracht of ernstige hinder voor de omgeving wordt
veroorzaakt, is het college bevoegd de rechthebbende onderscheidenlijk de
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hoofdgebruiker van de onroerende zaak aan te schrijven tot het treffen van maatregelen
ter voorkoming, ter beperking of ter opheffing van dit gevaar of deze hinder. Degene tot
wie de aanschrijving is gericht, of diens rechtsopvolger, is verplicht deze aanschrijving op
te volgen.
Afdeling 5 Kamperen buiten kampeerterreinen
Artikel 4:17 Begripsbepaling
In deze afdeling wordt onder kampeermiddel verstaan:
Een onderkomen of voertuig waarvoor geen omgevingsvergunning voor het bouwen in de
zin van artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht is vereist, dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan
worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf.
Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen
1.
Het is verboden ten behoeve van recreatief nachtverblijf kampeermiddelen te
plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het
bestemmingsplan is bestemd of mede bestemd.
2.
Het verbod geldt niet voor het plaatsen van maximaal 2 kampeermiddelen voor
eigen gebruik door de rechthebbende op een terrein, mits het terrein niet is
gelegen in bos- en natuurgebied.
3.
Het college kan ontheffing verlenen van het verbod als bedoeld in het eerste lid.
4.
Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan de ontheffing worden geweigerd in
het belang van:
a. de bescherming van natuur en landschap
b. de bescherming van een stadsgezicht
5.
Op de ontheffing bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.
Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen
1.
Het verbod van artikel 4:18, eerste lid is niet van toepassing op door het college
aangewezen plaatsen.
2.
Het college kan daarbij nadere regels stellen in het belang van de gronden,
genoemd in artikel 4:18 vierde lid.
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HOOFDSTUK 5

Afdeling 1

ANDERE ONDERWERPEN BETREFFENDE DE HUISHOUDING
DER GEMEENTE

Parkeerexcessen

Artikel 5:1 Begripsbepalingen
In deze afdeling wordt verstaan onder:
a.
voertuigen: voertuigen als bedoeld in artikel 1, onder al, van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) met uitzondering van kleine wagens
zoals: kruiwagens, kinderwagens en rolstoelen.
b.
parkeren: parkeren als bedoeld in artikel 1, onder ac, van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990).
Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.
1.
Het is degene die er zijn bedrijf, nevenbedrijf dan wel een gewoonte van maakt
voertuigen te stallen, te herstellen, te slopen, te verhuren of te verhandelen, verboden:
a. drie of meer voertuigen die hem toebehoren of zijn toevertrouwd, op de weg te
parkeren binnen een cirkel met een straal van 25 meter met als middelpunt
een van deze voertuigen; dan wel
b. de weg als werkplaats voor voertuigen te gebruiken.
2.
Onder verhuren als bedoeld in het eerste lid wordt mede verstaan:
a. het gebruiken van een voertuig voor het geven van lessen;
b. het gebruiken van een voertuig voor het vervoeren van personen tegen
betaling.
3.
Tot de voertuigen bedoeld in het eerste lid worden niet gerekend:
a. voertuigen waaraan herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden verricht die
in totaal niet meer dan een uur vergen, zulks gedurende de tijd die nodig is
voor en gebruikt wordt voor deze werkzaamheden;
b. voertuigen gebezigd voor persoonlijk gebruik van de in het eerste lid genoemde
persoon.
4.
Het college kan van het in het eerste lid gestelde verbod ontheffing verlenen.
5.
Op de ontheffing genoemd in het vierde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.
Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen
1.
Het is verboden op een door het college aangewezen weg een voertuig te parkeren
met het kennelijke doel het te koop aan te bieden of te verhandelen.
2.
Het college kan ontheffing van dit verbod verlenen.
3.
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 5:4 Defecte voertuigen
Het is verboden een voertuig waarmee als gevolg van andere dan eenvoudig te verhelpen gebreken niet kan of mag worden gereden, langer dan op drie achtereenvolgende
dagen op de weg te parkeren.
Artikel 5:5 Voertuigwrakken
1.
Het is verboden een voertuigwrak op de weg te plaatsen of te hebben.
2.
Onder voertuigwrak wordt verstaan: een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende
staat van onderhoud en tevens in een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert.
3.
Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door de Wet milieubeheer.
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Artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a.
1.
Het is verboden een voertuig dat voor de recreatie of anderszins voor andere dan
verkeersdoeleinden wordt gebruikt:
a. langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een
door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is
met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente;
b. op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn
oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.
2.
Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid, aanhef en onder a,
gestelde verbod.
3.
Het in het eerste lid gestelde is niet van toepassing op situaties waarin wordt
voorzien door de Provinciale caravan- en tentenverordening, het Provinciaal
wegenreglement Noord-Brabant, de Landschapsverordening Noord-Brabant of de
lokale verordening.
4.
Op de ontheffing bedoeld in het tweede lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.
Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen
1.
Het is verboden een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame op de weg te parkeren met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame
te maken.
2.
Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.
3.
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen
1.
Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van
meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter te parkeren op een door
het college aangewezen plaats, waar dit naar hun oordeel schadelijk is voor het
uiterlijk aanzien van de gemeente.
2.
Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van de lading, een lengte heeft van
meer dan 6 meter te parkeren op een door het college aangewezen weg, waar dit
naar hun oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare
parkeerruimte.
3.
Het in het tweede lid gestelde verbod geldt niet op werkdagen van maandag tot en
met vrijdag, dagelijks van 08.00 tot 18.00 uur.
4.
Het verbod in het tweede lid is voorts niet van toepassing op campers,
kampeerauto’s, caravans en kampeerwagens, voor zover deze voertuigen niet
langer dan drie achtereenvolgende dagen op de weg worden geplaatst of gehouden.
5.
Het college kan van de in het eerste en tweede lid gestelde verboden ontheffing
verlenen.
6.
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 5:9 Parkeren van uitzicht belemmerende voertuigen
1.
Het is verboden een voertuig dat, met inbegrip van lading, een lengte heeft van
meer dan 6 meter of een hoogte van meer dan 2,4 meter, op de weg te parkeren
bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw op zodanige
wijze dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op
hinderlijke wijze wordt belemmerd of hen anderszins hinder of overlast wordt aangedaan.
2.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet gedurende de tijd die nodig is voor
en gebruikt wordt voor het uitvoeren van werkzaamheden waarvoor de aanwezigheid van het voertuig ter plaatse noodzakelijk is.
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Artikel 5:10 Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen
1.
Het is verboden een voertuig met stankverspreidende stoffen daar te parkeren,
waar bewoners of gebruikers van nabijgelegen gebouwen of terreinen daarvan
hinder of overlast kunnen ondervinden.
2.
Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door de Wet milieubeheer.
Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen
1.
Het is verboden met een voertuig, fiets of bromfiets te rijden door dan wel deze te
doen of te laten staan in een park of plantsoen of een van gemeentewege
aangelegde beplanting of groenstrook.
2.
Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing:
a. op de weg;
b. op voertuigen die nodig zijn en gebruikt worden ter uitvoering van werkzaamheden door of vanwege de overheid;
c. op voertuigen, waarmede standplaats wordt of is ingenomen op terreinen welke
mede of uitsluitend voor dit doel zijn bestemd.
3.
Het college kan van het verbod ontheffing verlenen.
4.
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets
1.
Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de
gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade
aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen fietsen of bromfietsen
onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.
2.
Het is verboden fietsen of bromfietsen, die rijtechnisch in onvoldoende staat van
onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren, op de weg te laten staan.
Afdeling 2

Collecteren

Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen
1.
Het is verboden zonder vergunning van het college een openbare inzameling van
geld of goederen te houden of daartoe een intekenlijst aan te bieden.
2.
Onder een inzameling van geld of goederen wordt mede verstaan: het bij het
aanbieden van goederen, waartoe ook worden gerekend geschreven of gedrukte
stukken, dan wel bij het aanbieden van diensten aanvaarden van geld of goederen,
indien daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de
opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.
3.
Het verbod geldt niet voor een inzameling die in besloten kring gehouden wordt.
4.
Op de vergunning bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.
Artikel 3

Venten

Artikel 5:14 Begripsbepaling
1.
In deze afdeling wordt onder venten verstaan: het in de uitoefening van de
ambulante handel te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen aan te
bieden op een openbare en in de openlucht gelegen plaats of aan huis.
2.
Onder venten wordt niet verstaan:
a. het aan huis afleveren van goederen door of vanwege degene die dit doet ter
exploitatie van zijn winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet;
b. het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen op jaarmarkten en
markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid onder h, van de Gemeentewet of
op snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5:22 van deze verordening;

43/51

c.

het te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen als bedoeld in het
eerste lid op een standplaats als bedoeld in artikel 5:17 van deze verordening.

Artikel 5:15 Ventvergunning
1.
Het is verboden zonder vergunning van het college te venten.
2.
Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan de vergunning worden geweigerd
indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel van
de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de
vergunning een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in gevaar
komt.
3.
Op de vergunning bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.
Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting
1.
Het verbod van artikel 5:15 geldt niet voor venten met gedrukte of geschreven
stukken waarin gedachten of gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel
7, eerste lid, van de Grondwet.
2.
In afwijking van het bepaalde in het eerste lid is het venten van gedrukte en
geschreven stukken waarin gedachten en gevoelens worden geopenbaard als
bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Grondwet verboden:
a. Op door het college aangewezen openbare plaatsen; of
b. Op door het college aangewezen dagen en uren.
3.
Het college kan ontheffing verlenen van het verbod van het tweede lid.
4.
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Afdeling 4

Standplaatsen

Artikel 5:17 Begripsbepaling
1.
In deze afdeling wordt verstaan onder standplaats: het vanaf een vaste plaats op
een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of
afleveren van goederen dan wel diensten aan te bieden, gebruikmakend van
fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel.
2.
Onder standplaats wordt niet verstaan:
a. vaste plaatsen op jaarmarkten of markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid
onder h, van de Gemeentewet;
b. vaste plaatsen op evenementen als bedoeld in artikel 2:24 van deze
verordening;
c. vaste plaatsen op snuffelmarkten als bedoeld in artikel 5:22 van deze
verordening.
Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden
1.
Het is verboden zonder vergunning van het college een standplaats in te nemen of
te hebben.
2.
Het college weigert de vergunning wegens strijd met een geldend
bestemmingsplan.
3.
Onverminderd het bepaalde in artikel 1.8 kan de vergunning worden geweigerd:
a. indien de standplaats hetzij op zichzelf hetzij in verband met de omgeving niet
voldoet aan eisen van redelijke welstand;
b
indien als gevolg van bijzondere omstandigheden in de gemeente of in een deel
van de gemeente redelijkerwijs te verwachten is dat door het verlenen van de
vergunning een redelijk verzorgingsniveau voor de consument ter plaatse in
gevaar komt.

44/51

4.

Op de vergunning bedoeld in het eerste lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene
wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.

Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende
Het is de rechthebbende op een perceel verboden toe te staan dat daarop zonder
vergunning van het college standplaats wordt of is ingenomen.
Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen
1.
Het verbod van artikel 5:18, eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde
onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatswerken of het
Provinciaal wegenreglement.
2.
De weigeringsgrond van artikel 5:18, derde lid, onder a, geldt niet voor
bouwwerken.
Artikel 5:21 Aanhoudingsplicht
Het college houdt de aanvraag om een standplaatsvergunning aan, indien de aanvraag
een activiteit betreft waarvoor tevens een omgevingsvergunning voor een inrichting als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder e van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht is vereist.
Afdeling 5

Snuffelmarkten

Artikel 5:22 Begripsbepaling
1.
Onder snuffelmarkt wordt verstaan: een markt in een voor het publiek toegankelijk
gebouw waar hoofdzakelijk tweedehands en incourante goederen worden
verhandeld of diensten worden aangeboden vanaf een standplaats.
2.
Onder een snuffelmarkt wordt niet verstaan:
a. een markt of jaarmarkt als bedoeld in artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h
van de Gemeentewet;
b. een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van deze verordening.
Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt
1.
Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een snuffelmarkt te
organiseren.
2.
Het verbod geldt niet voor ruimten die uitsluitend dan wel nagenoeg geheel en
voortdurend in gebruik zijn als winkel in de zin van de Winkeltijdenwet.
3.
De burgemeester weigert de vergunning wegens strijd met een geldend
bestemmingsplan.
4.
Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) van toepassing.
Afdeling 6

Openbaar water

Artikel 5:24 Voorwerpen op of aan het water
1.
Het is in verband met de veiligheid op het openbaar water verboden een voorwerp,
niet zijnde een vaartuig, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te
brengen of te hebben, indien dit door zijn omvang of vormgeving, constructie of
plaats van bevestiging gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van het openbaar
water of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering
vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van het openbaar water.
2.
Degene die voornemens is een steiger, een meerpaal of een ander voorwerp met
een permanent karakter op, in of boven openbaar water te plaatsen, doet daarvan
uiterlijk twee weken tevoren een melding aan het college.
3.
De melding bevat in ieder geval naam, adres en contactgegevens van de melder,
en een beschrijving van de aard en omvang van het voorwerp.
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4.

Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in de daarin geregelde
onderwerpen wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht, de
Scheepvaartverkeerswet, het Binnenvaartpolitiereglement, de Waterwet, de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken, de Provinciale vaarwegenverordening NoordBrabant, de Verordening Waterhuishouding Noord-Brabant, de Keur
oppervlaktewateren van waterschap de Dommel of van waterschap de AA, de
Telecommunicatiewet of de daarop gebaseerde Telecommunicatieverordening.

Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen
1.
Het is verboden met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben dan wel
een ligplaats voor een vaartuig beschikbaar te stellen op door het college
aangewezen gedeelten van openbaar water.
2.
Het college kan aan het innemen, hebben of beschikbaar stellen van een ligplaats
met dan wel voor een vaartuig op niet krachtens het eerste lid aangewezen
gedeelten van openbaar water:
a. nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, volksgezondheid,
veiligheid, milieuhygiëne en het aanzien van de gemeente;
b
beperkingen stellen naar soort en aantal vaartuigen.
3.
Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp
wordt voorzien door de Wet milieubeheer, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken, de Waterwet, de Provinciale vaarwegenverordening
Noord-Brabant, de Provinciale landschapsverordening Noord-Brabant, het
Reglement watergangen Noord-Brabant 1987 (P.B. nr. 213), de Keur
oppervlaktewateren 1996 van waterschap De Dommel of de Keur De Aa 1998.
Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats
1.
Onverminderd het krachtens het tweede lid van artikel 5:25 bepaalde kan het
college aan de rechthebbende op een vaartuig aanwijzingen geven met betrekking
tot het innemen, veranderen of gebruik van een ligplaats in het belang van de
openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, de milieuhygiëne en het aanzien van
de gemeente.
2.
De rechthebbende op een vaartuig is verplicht alle door of vanwege het college
gegeven aanwijzingen met betrekking tot het innemen, veranderen of gebruik van
een ligplaats op te volgen.
3.
Het in het eerste en tweede lid bepaalde geldt niet voor zover in het daarin
geregelde onderwerp wordt voorzien door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet
beheer rijkswaterstaatswerken, de Waterwet, de Provinciale vaarwegenverordening
Noord-Brabant, de Provinciale landschapsverordening Noord-Brabant, de
Verordening Waterhuishouding van de provincie Noord-Brabant (P.B. nr. 213), de
Keur oppervlaktewateren 1996 van waterschap De Dommel of de Keur De Aa 1998.
Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats
Het is verboden een ligplaats in te nemen, te hebben of beschikbaar te stellen in strijd
met het krachtens de artikelen 5:25, tweede lid en 5:26 bepaalde.
Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken en oevers
1.
Het is verboden schade toe te brengen aan of veranderingen aan te brengen in de
toestand van bij de gemeente in beheer zijnde openbare wateren, havens, dijken,
wallen, kaden, trekpaden, beschoeiingen, oeverbegroeiing, bruggen, zetten,
duikers, pompen, waterleidingen, gordingen, aanlegpalen, stootpalen, bakens of
sluizen.
2.
Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door het Wetboek van Strafrecht, het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken, de Waterwet of de Provinciale vaarwegenverordening
Noord-Brabant.

46/51

Artikel 5:29 Reddingsmiddelen
Het is verboden een voor het redden van drenkelingen bestemd en daartoe bij het water
aangebracht voorwerp te gebruiken voor een ander doel dan wel voor dadelijk gebruik
ongeschikt te maken.
Artikel 5:30 Veiligheid op het water
1.
Het is aan een ieder die zich als bader of zwemmer in het openbaar water ophoudt,
verboden zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer daarvan hinder of
gevaar kan ondervinden.
2.
Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien
door het Binnenvaartpolitiereglement, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de
Waterwet, de provinciale vaarwegenverordening Noord-Brabant, de Verordening
Waterhuishouding van de provincie Noord-Brabant (P.B. nr. 213), de Keur
oppervlaktewateren 1996 van waterschap De Dommel of de Keur De Aa 1998.
Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen
1.
Het is verboden zonder redelijk doel zich vast te houden aan een vaartuig in
openbaar water, daarop te klimmen of zich daarop of daarin te begeven of te
bevinden.
2.
Het is aan degene die daartoe niet bevoegd is verboden een vaartuig, liggend in of
aan een openbaar water, los te maken.
Afdeling 7 Crossterreinen en gemotoriseerd en ruiterverkeer in natuurgebieden
Artikel 5:31a Begripsbepalingen
In deze afdeling wordt verstaan onder:
motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, onder z, van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;
bromfiets: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid onder e, van de
Wegenverkeerswet 1994.
Artikel 5:32 Crossterreinen
1.
Het is verboden op enig terrein, geen weg zijnde, met een motorvoertuig of een
bromfiets een wedstrijd dan wel, ter voorbereiding van een wedstrijd, een
trainings- of proefrit te houden of te doen houden dan wel daaraan deel te nemen,
dan wel een motorvoertuig of een bromfiets met het kennelijke doel daartoe
aanwezig te hebben.
2.
Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college
aangewezen terreinen. Het college kan daarbij nadere regels stellen voor het
gebruik van deze terreinen:
a. in het belang van het voorkomen of beperken van overlast;
b. in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving en
ter bescherming van andere milieuwaarden;
c. in het belang van de veiligheid van de deelnemers van de in het eerste lid
bedoelde wedstrijden en ritten of van het publiek.
3.
Het verbod in het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp
wordt voorzien door de Wet milieubeheer of het Besluit geluidsproductie
sportmotoren.
Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden
1.
Het is verboden binnen voor publiek toegankelijke natuurgebieden, parken,
plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen te rijden of zich te
bevinden met een motorvoertuig, een bromfiets, een fiets of een paard.
2.
Het verbod van het eerste lid is niet van toepassing op door het college
aangewezen terreinen. Het college kan daarbij nadere regels stellen voor het
gebruik van deze terreinen in het belang van:
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3.

4.

5.
6.

a. in het belang van het voorkomen van overlast;
b. in het belang van de bescherming van natuur- of milieuwaarden;
c. in het belang van de veiligheid van het publiek.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor motorvoertuigen, bromfietsen,
fietsen en paarden:
a. ten dienste van politie, brandweer en geneeskundige hulpverlening en van
andere krachtens artikel 29, eerste lid, Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 door de minister van verkeer en waterstaat aangewezen
hulpverleningsdiensten;
b. die worden gebruikt in verband met beheer, onderhoud of exploitatie van de
terreinen als in het eerste lid bedoeld;
c. die worden gebruikt in verband met werken welke krachtens wettelijk voorschrift moeten worden uitgevoerd;
d. van de zakelijk gerechtigden, huurders en pachters van percelen die gelegen
zijn binnen de terreinen als in het eerste lid bedoeld;
e. voor het verkeer ten behoeve van bezoek en van de verzorging van de onder d.
bedoelde personen.
Het in het eerste lid gestelde verbod geldt voorts niet:
a. op wegen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de
Wegenverkeerswet 1994;
b. binnen de bij of krachtens de provinciale verordening ‘Stiltegebieden’ aangewezen stiltegebieden, ten aanzien van motorrijtuigen die bij of krachtens die verordening zijn aangewezen als ‘toestel’.
Het college kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

Afdeling 8 Verbod vuur te stoken
Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of
anderszins vuur te stoken
1.
Het is verboden in de openlucht afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen in de
zin van de Wet milieubeheer of anderszins vuur aan te leggen, te stoken of te
hebben.
2.
Het verbod geldt niet voor zover het betreft:
a. verlichting door middel van kaarsen, fakkels en dergelijke;
b. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden
verbrand;
c. vuur voor koken, bakken en braden.
3.
Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen.
4.
Onverminderd het bepaalde in artikel 1:8 van deze verordening kan de ontheffing
worden geweigerd ter bescherming van de flora en fauna.
5.
Het verbod is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door artikel
429, aanhef en onder 1 of 3 van het Wetboek van Strafrecht of de Provinciale
milieuverordening.
6.
Op de ontheffing bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet
bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van
toepassing.
Afdeling 9 Verstrooiing van as
Artikel 5:35 Begripsbepaling
In deze afdeling wordt verstaan onder:
begraafplaats: een bijzondere begraafplaats als bedoeld in de Wet op de
lijkbezorging.
incidentele asverstrooiing: het verstrooien van as als bedoeld in de Wet op de
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Lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten
een permanent daartoe bestemd terrein.
Artikel 5:36 Verboden plaatsen
1.
Incidentele asverstrooiing is verboden op:
a. verharde delen van de weg;
b. gemeentelijke begraafplaatsen.
2.
Het college kan een besluit nemen waarin voor een bepaalde termijn wordt
verboden dat op andere plaatsen dan genoemd in het eerste lid asverstrooiing
plaatsvindt.
3.
Het college kan op verzoek van de nabestaande die zorg draagt voor de asbus op
grond van bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod uit het
eerste lid, behoudens de gemeentelijke begraafplaatsen.
4.
Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.
Artikel 5:37 Hinder of overlast
Incidentele asverstrooiing is verboden indien daardoor hinder of overlast wordt
veroorzaakt voor derden.
Artikel 5:38 Tijdvak voor begraven e.d.
Het is verboden te begraven of urnen met asbus bij te zetten buiten het tijdvak van
09.00 uur tot 18.00 uur.
Artikel 5:39 Onbetamelijk gedrag op een begraafplaats
Het is verboden op een begraafplaats nodeloos rumoer te maken of zich anderszins
onbetamelijk te gedragen.
Artikel 5:40 Aanwijzingen
Eenieder is verplicht de aanwijzingen op te volgen die door of namens de rechthebbende
op een begraafplaats gegeven worden met betrekking tot het uitvoeren van
werkzaamheden of in het belang van de orde en rust op de begraafplaats.
Afdeling 10 Straatnaamborden, huisnummering e.d.
Artikel 5:41 Gedoogplicht aanduidingen
1
De rechthebbende op een bouwwerk is verplicht toe te laten dat op of aan dat
bouwwerk, vanwege en overeenkomstig de aanwijzingen van het college,
straatnaamborden, daarbij behorende onderschriften daaronder begrepen,
huisnummers en wijkaanduidingen, worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd
of verwijderd.
2
Het college geeft tevoren schriftelijk kennis aan de rechthebbende als bedoeld in
het eerste lid van hun voornemen over te gaan tot het doen aanbrengen of wijzigen
van straatnaamborden, daarbij behorende onderschriften daaronder begrepen,
huisnummers en wijkaanduidingen.
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HOOFDSTUK 6

STRAF-, OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 6:1 Strafbepaling
1.
Overtreding van het bij of krachtens deze verordening bepaalde en de op grond van
artikel 1:4 van deze verordening daarbij gegeven voorschriften en beperkingen
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de
tweede categorie en kan bovendien worden gestraft met openbaarmaking van de
rechterlijke uitspraak.
2.
In afwijking van het eerste lid is artikel 1a van de Wet op de economische delicten
van toepassing op overtreding van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2:11,
eerste lid, 2:12, eerste lid, 4:11, eerste lid en 4:15, eerste lid.
Artikel 6:2 Toezichthouders
1
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening
zijn belast:
a. de in artikel 141, onder b van het Wetboek van Strafvordering genoemde
opsporingsambtenaren; en
b. de in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering genoemde buitengewoon
opsporingsambtenaar.
2
Voorts zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze
verordening belast de door het college dan wel de burgemeester aangewezen
personen.
Artikel 6:2a Toezichthouders Prostitutie Controle Team
1.
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens hoofdstuk 3 van deze
verordening bepaalde zijn belast de ambtenaren van het Prostitutie Controle Team.
2.
De aanwijzing, mandatering en de registratie van leden van het Prostitutie Controle
Team worden geregeld in de Centrale Mandaatregeling Prostitutie Controle Team.
Artikel 6:3 Binnentreden woningen
Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een overtreding
van de bij of krachtens deze verordening gegeven voorschriften welke strekken tot
handhaving van de openbare orde of veiligheid of bescherming van het leven of de
gezondheid van personen zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder
toestemming van de bewoner.
Artikel 6:4 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening
1.
De Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Asten 2014, vastgesteld 11 maart
2014 en de Eerste wijziging op de Algemene plaatselijke verordening vastgesteld
op 3 november 2014 wordt ingetrokken met inwerkingtreding van deze
verordening.
2.
Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is
bekendgemaakt.
Artikel 6:5 Overgangsbepaling
Besluiten genomen krachtens de verordening bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, die golden
op het moment van de inwerkingtreding van deze verordening en waarvoor deze
verordening overeenkomstige besluiten kent, gelden als besluiten genomen krachtens
deze verordening.
Artikel 6:6 Citeertitel
Deze verordening kan worden aangehaald als: Algemene Plaatselijke Verordening
gemeente Asten 2017 (APV).
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten
van 27 juni 2017.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos
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Toelichting Algemene Plaatselijke Verordening 2017 (APV)
Artikel 1:3 (Indiening aanvraag) en artikel 1:8 (Weigeringsgronden)
Artikel 1:3 (Indiening aanvraag) bepaalde dat een te laat ingediende aanvraag
buiten behandeling kan worden gelaten. Dit artikel komt te vervallen conform de
modelverordening van de VNG. In plaats daarvan worden er drie extra leden
toegevoegd aan artikel 1:8 (Weigeringsgronden).
De wetgever heeft in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een sluitend systeem
neergelegd voor de afhandeling van aanvragen: die worden ingewilligd of
geweigerd. In artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht is daarop één
uitzondering gemaakt: een gebrekkige aanvraag die moet worden aangevuld voor
ze kan worden afgehandeld kan buiten behandeling worden gelaten. Wel moet de
aanvrager de kans krijgen om de aanvraag aan te vullen; met andere woorden,
het gebrek moet herstelbaar zijn. In het sluitende systeem van de Awb past niet
dat bij gemeentelijke verordening een aanvullende grond wordt gesteld waarmee
een aanvraag buiten behandeling kan worden gelaten. Bovendien is een te late
indiening niet herstelbaar. Om deze reden komt artikel 1:3 van de APV te
vervallen.
Uiteraard is het voor de gemeente en de aanvrager weinig zinvol met een
inhoudelijke toetsing van een aanvraag als door het tijdstip van indienen een
volledige en goede beoordeling redelijkerwijs niet mogelijk is vóór de beoogde
datum van de activiteit waar het om gaat. In plaats van buiten behandeling laten
zal een aanvraag die dusdanig laat wordt ingediend dat een goede beoordeling
niet mogelijk is voortaan worden afgewezen. Een snelle weigering schept
duidelijkheid voor de aanvrager en voorkomt een onnodige inspanning aan de
kant van de gemeente. Om te voorzien in dit instrument wordt conform de
modelverordening aan artikel 1:8 (Weigeringsgronden) een tweede lid
toegevoegd. Het tweede lid biedt een weigeringsgrondslag voor het geval de
aanvraag minder dan drie weken vóór het tijdstip van de activiteit wordt
ingediend. In aanvulling op de modelbepaling van de VNG wordt in artikel 1:8 van
de APV in Asten de mogelijkheid opgenomen om voor bepaalde, door het
bestuursorgaan aan te wijzen vergunningen en ontheffingen de genoemde
termijn van drie weken te verlengen tot ten hoogste 8 tot 12 weken. Deze
mogelijkheid was voorheen ook opgenomen in artikel 1:3. Het woordje “kan” in
de toegevoegde bepalingen geeft aan dat niet elke te laat ingediende aanvraag
geweigerd hoeft te worden: alleen als een volledige, goede en tijdige beoordeling
niet mogelijk is, wordt er tot weigering overgegaan.
Artikel 2:25 Evenement
Het artikel is gewijzigd conform de modelverordening van de VNG. In het tweede
lid is een extra gedachtestreepje opgenomen met daarin de voorwaarde dat de
activiteit niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of
anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten. Deze
voorwaarde was reeds opgenomen in het evenementenbeleid van de gemeente
Asten.
Artikel 2:39 Speelgelegenheden
De tekst in het tweede lid, onder b, is gewijzigd conform de modelverordening
van de VNG. De verwijzing naar ‘de minister van Veiligheid en Justitie of de
Kamer van Koophandel’ als bevoegd bestuursorgaan voor het verlenen van
vergunningen voor loterijen en exploitatievergunningen voor kansspelautomaten
is inmiddels achterhaald. Deze bevoegdheid komt sinds de instelling van de
kansspelautoriteit op 1 april 2012 – en de daarmee samenhangende wijziging Wet
op de kansspelen – toe aan de raad van bestuur van de kansspelautoriteit. De
bepaling is dienovereenkomstig aangepast.

Artikel 2:48 Hinderlijk drankgebruik en openlijk drugsgebruik
De tekst in het eerste lid is gewijzigd conform de modelverordening van de VNG.
Met de wijziging van de Drank- en Horecawet is het voor jongeren onder de 18
sowieso verboden om drank te nuttigen of bij zich te hebben. Om te voorkomen
dat een ‘dubbel’ verbod ontstaat, waardoor deze bepaling mogelijk zelfs
onverbindend zou kunnen blijken, is nu ingevoegd dat het verbod in de APV
slechts geldt voor mensen boven de 18.
Artikel 2:58 Verontreiniging door honden
Het derde lid is toegevoegd conform de modelverordening van de VNG. Deze
bepaling is opgenomen omdat het voor eigenaren of houders van een hond die
zich vanwege een handicap door een geleidehond of sociale hulphond laten
begeleiden in de praktijk lastig of in sommige gevallen onmogelijk is om de
uitwerpselen op te ruimen.
Artikel 2:59 Gevaarlijke honden
Het eerste lid is gewijzigd conform de modelverordening van de VNG. De
bevoegdheid tot het opleggen van aanlijn- en muilkorfgeboden was hier aan het
college toebedeeld. Een aantal gemeenten heeft er op gewezen dat in dit geval de
burgemeester als beslisser meer voor de hand ligt. Het besluit heeft een sterk
openbare orde-karakter en wordt vaak genomen na een incident, waarbij
regelmatig ook een zekere spoed geboden is. Om die redenen is in dit artikel nu
de burgemeester aangewezen om deze ge- en verboden op te leggen.
Artikel 2:74 Drugshandel op straat
Dit artikel is gewijzigd conform de modelverordening van de VNG. In dit artikel
werd het verbod beperkt tot de weg. Door het begrip ‘weg’ te gebruiken wordt
een gedeelte van het openbaar gebied uitgesloten, zoals parken en openbare
winkelgalerijen. Daarom wordt voortaan het ruimere begrip ‘openbare plaats’
gebruikt.
Artikel 2:74a Openlijk gebruik van harddrugs
Dit artikel is toegevoegd naar het voorbeeld van onder meer de gemeente
Helmond en de gemeente Someren. Om drugsgebruik en drugsoverlast te kunnen
bestrijden is gekeken naar alle mogelijkheden die binnen de APV hiervoor ingezet
kunnen worden. Het verbod op het gebruik of voorhanden hebben van softdrugs
op een openbare plaats binnen de bebouwde kom is al geregeld in artikel 2:48.
Artikel 2:74 biedt mogelijkheden om op te treden tegen het dealen. Er was echter
nog geen bepaling om op te kunnen treden tegen het openlijk gebruiken van
harddrugs. Het nieuwe artikel 2:74a biedt daartoe een instrument.
Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen
Dit artikel is gewijzigd conform de modelverordening van de VNG. Per 1 juli 2016
is de Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de
bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht (Stb.
2016/130) in werking getreden. Op grond van het hierbij gewijzigde artikel 151c
van de Gemeentewet kan de raad thans bij verordening – zoals de APV – de
burgemeester de bevoegdheid verlenen om, als dat in het belang van de
handhaving van de openbare orde noodzakelijk is, te besluiten om voor een
bepaalde duur camera’s in te zetten ten behoeve van het toezicht op een
openbare plaats als bedoeld in artikel 1 van de Wet openbare manifestaties
(Wom) en andere bij verordening aan te wijzen plaatsen die voor eenieder
toegankelijk zijn. Voorheen was deze mogelijkheid beperkt tot het plaatsen van
vaste camera’s, maar als gevolg van de wetswijziging behoort nu ook mobiel
cameratoezicht tot de mogelijkheden. Met de wijziging van artikel 2:77, eerste
lid, van de APV (het woord ‘vaste’ komt te vervallen) wordt van de mogelijkheid

om de bevoegdheid van de burgemeester te verruimen gebruikgemaakt. Of deze
bevoegdheid in een bepaald geval wordt ingezet blijft uiteindelijk ter beoordeling
van de burgemeester. Daarbij gelden de kaders van artikel 151c Gemeentewet.
Daarnaast is er een wijziging aangebracht in het tweede lid. Met de huidige
redactie stond in het tweede lid hetzelfde als in het eerste lid. De huidige redactie
van het tweede lid was echter bedoeld voor andere openbare plaatsen die niet
onder de definitie van een openbare plaats ingevolge de Wom vallen, zoals voor
het publiek openstaande gebouwen of ruimten, zoals bijvoorbeeld
parkeerterreinen, die vanwege het doelgebonden verblijf niet onder de definitie
van openbare plaats uit de Wom vallen. Voor de gewijzigde redactie is
aangehaakt bij de APV van gemeente Someren.
Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen
Dit artikel is toegevoegd conform de modelverordening van de VNG. Met de
gebiedsontzegging in de APV kan een burgemeester optreden tegen personen die
overlast veroorzaken in de openbare ruimte. De gebiedsontzegging wordt
opgelegd aan personen die strafbare feiten of openbare orde verstorende
handelingen verrichten.
Voorwaarden
Voor het toepassen van een maatregel als een gebiedsontzegging gelden een
aantal voorwaarden. Ten eerste is er het situatievereiste: er moet sprake zijn van
omstandigheden die tot ingrijpen ter handhaving van de openbare orde kunnen
noodzaken. Daarnaast moet voldaan zijn aan het doelcriterium: de maatregel
moet zijn gericht op het beëindigen of voorkomen van (verdere) ordeverstoringen
of overlast of het beperken van de gevolgen daarvan.
Het toepassen van de gebiedsontzegging kan alleen ten tijde van een (dreigende)
ordeverstoring. De duur van deze concrete maatregel moet direct gekoppeld zijn
aan de situatie dat er gevaar dreigt voor de openbare orde. Hierdoor kan de duur
van de maatregel niet onevenredig lang zijn. Daarom is in de bepaling gekozen
voor een trapsgewijze opbouw.
Verhouding ten opzichte van andere bevoegdheden
Naast de bepaling in de APV zijn er ook andere grondslagen op basis waarvan de
burgemeester een gebiedsontzegging kan opleggen. De eerste ligt besloten in
artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet (de ‘lichte bevelsbevoegdheid).
Deze bevoegdheid kan alleen worden toegepast wanneer de bepaling in de APV
niet van toepassing is. Wanneer zowel de APV als artikel 172, derde lid, van
toepassing zijn, dan gaat de APV voor. Als in de APV geen mogelijkheid tot
gebiedsontzegging is opgenomen en de burgemeester maakt gebruik van artikel
172, derde lid, van de Gemeentewet om een gebiedsontzegging op te leggen, dan
kan de rechter aangeven dat er voldoende gelegenheid is geweest om een
dergelijke regeling op te stellen. Bij structurele problemen is het derhalve nodig
dat de raad een regeling in de APV opneemt.
Daarnaast is de burgemeester bevoegd om een gebiedsontzegging voor langere
termijn op te leggen op grond van artikel 172a van de Gemeentewet (in 2012
ingevoegd via de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige
overlast). Deze bevoegdheid is van toepassing wanneer sprake is van
herhaaldelijke (ernstige) overlast en ernstige vrees voor de voortgang ervan. Met
deze bevoegdheid kan er, anders dan bij de APV-bevoegdheid en de lichte
bevelsbevoegdheid, worden afgeweken van wettelijke voorschriften. Daarom is
voor de toepassing van deze ingrijpende bevoegdheid een gedegen
dossieropbouw vereist. De APV en de lichte bevelsbevoegdheid van artikel 172,
derde lid, Gemeentewet zijn lichte bevoegdheden in vergelijking met de

bevoegdheid op grond van artikel 172a Gemeentewet. Wanneer aan de strenge
vereisten van het artikel is voldaan, kan altijd gebruik worden gemaakt van deze
bevoegdheid, ongeacht of er een bepaling is opgenomen in de APV.
Artikel 4:1 Begripsbepalingen
De begripsbepaling onder a is geactualiseerd conform de modelverordening van
de VNG. De oude betiteling ‘Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer’ is vervangen door de sinds 1 januari 2013 gehanteerde citeertitel
‘Activiteitenbesluit milieubeheer’.
Artikel 5:31a (Begripsbepalingen), artikel 5:32 (Crossterreinen) en
artikel 5:33 (Beperking verkeer in natuurgebieden)
Deze artikelen zijn gewijzigd conform de modelverordening van de VNG. Artikel
5:31a is toegevoegd ten behoeve van de leesbaarheid van de artikelen. In dit
nieuwe artikel zijn de begripsbepalingen voor het hoofdstuk opgenomen. Met dit
artikel kunnen de uitgebreide omschrijvingen in de artikelen 5:32 en 5:33 komen
te vervallen.
Artikel 6:1 Strafbepaling
Het tweede lid is toegevoegd conform de modelverordening van de VNG.
Overtredingen van bepalingen die voortvloeien uit de Wabo (zoals handelingen
zonder of in strijd met een omgevingsvergunning) zijn in de Wet op de
economische delicten (hierna: Wed) aangeduid als economische delicten. Dat
heeft gevolgen voor de strafmaat, die onder de Wed anders is dan onder de APV.
Om dat onderscheid duidelijk te maken is het nieuwe tweede lid opgenomen.
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VERSLAG 2016 ex artikel 9 van de Verordening werkgeverscommissie griffie

Instelling commissie
De commissie is bij verordening ingesteld door de raad op 3 februari 2015.
Samenstelling commissie
De raad heeft aangewezen als voorzitter de plv. voorzitter van de raad mevrouw P.W.J.M.
van de Ven-Schriks en als leden de heren M.J.H. Vankan en A.W. van Egmond.
Mevrouw F. van Moorsel is adviseur namens P&.0. Griffier M.B.W. van Erp-Sonnemans is
secretaris van de commissie.
Werkzaamheden
De werkgeverscommissie heeft op 5 april en op 18 oktober 2016 vergaderd.
Op 5 april heeft de commissie het jaarlijks functioneringsgesprek gevoerd met de griffier en
daarin ook de aandachtspunten met betrekking tot de organisatie van de griffie
meegenomen. Er bestaat wederzijds tevredenheid over de invulling.
Als gevolg van het afscheid van de bestuurssecretaresse is in 2016 een vacature ontstaan in
de ondersteuning van de griffie. Per 15 september 2016 wordt deze ondersteuning (0,5 fte)
ingevuld door mevrouw J.P. Looijmans-van Otterdijk en mevrouw W.J.M. Loomans
(bestuurssecretaresse). Aanstelling is in algemene dienst, het traject is in afstemming met
de werkgeverscommissie conform mandaatbesluit griffier doorlopen.
De commissie heeft geadviseerd over de structurele uitbreiding van de griffiefunctie naar 32
uur (0,88 fte); de raad heeft hiertoe besloten in de vergadering van 8 november 2016.
De commissie heeft in 2016 geadviseerd over de actualisering van de Verordening
rechtspositie wethouder, raads- en commissieleden; de raad heeft deze verordening
vastgesteld in de vergadering van 14 maart 2017

Asten, 4 april 2017
De voorzitter van de werkgeverscommissie.
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN
t/m MEI 2017
Commissie ALGEMENE ZAKEN & CONTROL
Datum

Toezegging

28-10-‘13

Er wordt een voorstel voorbereid
voor commissie en raad over
bestuurlijke integriteit

07-07-‘15
Raad VJN
08-11-‘16
Raad
07-07-‘15
Raad VJN

13-10-’16
08-11-’16
raad
08-11-’16
Raad
13-12-‘16
Raad
28-10-‘13

07-07-‘15
Raad VJN
08-11-‘16
Raad
07-07-‘15
Raad VJN

13-10-’16
08-11-’16
raad
08-11-’16
Raad
13-12-‘16
Raad

Afd
Grif.

De cie wordt halfjaarlijks
geïnformeerd over ontwikkeling
website, incl. mogelijkheden apps
voor dienstverlening
De raad wordt geïnformeerd over de
besteding van het
ontwikkelingsbudget
samenwerkingstrajecten (pag.16
begroting 2016)
De raad wordt betrokken in het
proces Toekomstvisie cf. routeplan
Veerkrachtig Bestuur

Burgemeester

PUB

Van Bussel

Dir

Burgemeester

Dir,
R&O

De mogelijkheden voor de inzet van
de algemene reserve worden
geanalyseerd
Evaluatie plan van aanpak
Burgerparticipatie /-initiatieven
Er wordt een voorstel voorbereid
voor commissie en raad over
bestuurlijke integriteit

Van Bussel

MID

Afgedaan
Info is opgenomen in bijlage IV
van de VJN 2016,
verantwoording in jaarrekening
2016
Info is gegeven Memo 18-10-16’
en cie 24-11-’16, raad 13-12’16, 16-05-’17; planning raad
27-06-‘17
Planning voor VJN 2017

Burgemeester

R&O

Planning februari 2018

Burgemeester

Grif.

De cie wordt halfjaarlijks
geïnformeerd over ontwikkeling
website, incl. mogelijkheden apps
voor dienstverlening
De raad wordt geïnformeerd over de
besteding van het
ontwikkelingsbudget
samenwerkingstrajecten (pag.16
begroting 2016)
De raad wordt betrokken in het
proces Toekomstvisie cf. routeplan
Veerkrachtig Bestuur

Burgemeester

PUB

Na raad 11-03-’14, themabijeenkomst 17-06-15,
presidium 31-08-’15 en 30-05’16. Vervolgbijeenkomst 3e
kwartaal 2017.
Info is gegeven in cie 14-01-’16,
13-09-16, 30-03- ’17; planning
cie 14-09

Van Bussel

Dir

Burgemeester

Dir,
R&O

De mogelijkheden voor de inzet van
de algemene reserve worden
geanalyseerd
Evaluatie plan van aanpak
Burgerparticipatie /-initiatieven

Van Bussel

MID

Afgedaan
Info is opgenomen in bijlage IV
van de VJN 2016,
verantwoording in jaarrekening
2016
Info is gegeven Memo 18-10-16’
en cie 24-11-’16, raad 13-12’16, 16-05-’17; planning raad
27-06-‘17
Planning voor VJN 2017

Burgemeester

R&O

Planning februari 2018

Wijziging in planning van toezeggingen
-Griffier,
M. van Erp

Afdoening

Portef.h
Burgemeester

Na raad 11-03-’14, themabijeenkomst 17-06-15,
presidium 31-08-’15 en 30-05’16. Vervolgbijeenkomst 3e
kwartaal 2017.
Info is gegeven in cie 14-01-’16,
13-09-16, 30-03- ’17; planning
cie 14-09

