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Voorwoord  

Ons voorwoord voor de begroting 2017 schrijven we terwijl de media rapporteren over de hoedjes 

op Prinsjesdag 2016 en melding maken van voorzichtig optimisme. Het kabinet kreeg als reactie dat 

het lijkt alsof ze alvast afscheid nemen met een ‘goed-nieuws-show’. Hoe u dat wilt beoordelen, dat 

laten we graag aan u. Natuurlijk vinden wij het ook prettig om te melden wat er goed gaat. Dat het 

beter gaat met de economie, dat het aantal mensen in de bijstand gelijk blijft en in ieder geval nu 

niet meer groeit. Dat we de taken van de gemeente nog steeds naar behoren kunnen uitvoeren 

binnen de budgetten die we daarvoor hebben. Sterker nog: de budgetten zijn de afgelopen jaren 

gekrompen onder druk van taakstellingen en besparingen, die hard nodig waren. Desondanks is het 

gelukt om veel voor elkaar te krijgen in Etten-Leur. We vinden het belangrijk dat we dat mogen 

zeggen. Vooral omdat we dat niet alleen doen, maar met alle partners waarmee we samenwerken. 

Zonder hun inzet zou Etten-Leur er anders uit zien. Naast deze positieve berichten, willen we ook 

duidelijk maken dat er nog volop werk aan de winkel is; we zijn nog niet klaar. 

 

Moment om complimenten uit te spreken 

We zijn vaak kritisch naar elkaar en dat is goed. Zo houden we elkaar scherp. Het presenteren van 

een begroting is ook een goed moment om complimenten uit te spreken. We mogen trots zijn op wat 

we samen weten te bereiken. Dat geldt voor onze partners, de 5 O’s (Onze inwoners, 

maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden), maar ook voor de 

gemeenteraad en onze ambtelijke organisatie. Samen zorgen we ervoor dat we besparingen 

realiseren en toch voldoende blijven doen en investeren om Etten-Leur een prettige gemeente te 

laten zijn voor iedereen. We hopen ook volgend begrotingsjaar op deze manier samen te werken in 

Etten-Leur. Dat ging de afgelopen jaren steeds beter, en we willen dit volgend jaar voortzetten: 

samen optrekken met inwoners, het onderwijs, de ondernemers, de (maatschappelijke) organisaties 

en de andere overheden in de regio en daarbuiten. We hebben elkaar hard nodig. Ook in 2017.  

 

Nog genoeg te doen 

We kijken nu uit naar een nieuw begrotingsjaar. U ziet in de begroting dat we nog veel doen het 

komende jaar. Het is het laatste volledige jaar van de gemeenteraad en het college. Dit is het jaar 

waarin wij nog een flinke stap willen maken in de uitvoering van ons collegewerk- en 

raadsprogramma. Op weg naar realisatie van onze toekomstvisie. Want daar is het allemaal op 

gericht. De meerjarenbegroting laat zien dat dit kan. In deze begroting is, in tegenstelling tot andere 

jaren, de septembercirculaire al verwerkt. Voor 2016 en 2017 is er sprake van een tekort. Omdat ons 

weerstandsvermogen ruim voldoende is en de jaren vanaf 2018 een positief resultaat laten zien, 

vinden wij dit meerjarenperspectief verantwoord.   

 

De lokale lasten blijven laag 

Het is mooi om te kunnen zeggen dat de onroerendezaakbelasting (OZB)  wederom alleen stijgt met 

het consumentenprijsindex-cijfer van 0,6%. De tarieven voor de riool- en afvalstoffenheffing zijn licht 

gedaald. Dat vinden we belangrijk. Niet alleen omdat we als streven hebben om bij de vijf 

goedkoopste gemeenten van West-Brabant te horen, maar vooral omdat we de koopkracht van onze 

inwoners belangrijk vinden. Het is belangrijk dat mensen hun geld zo veel als mogelijk voor hun eigen 

welzijn en die van hun familie kunnen inzetten.  
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Vergelijkbaarheid gemeenten 

We willen graag uw aandacht voor de vergelijkbaarheid van gemeenten. De indicatoren die we 

vanuit Waarstaatjegemeente gebruiken zijn vergelijkbaar met andere gemeenten. Dat lijkt 

gemakkelijk, maar dit vraagt wel om enige toelichting. Standaard vergelijken we onszelf met 

gemeenten van vergelijkbare grootte (25.000 – 50.000 inwoners). Maar soms, als je goed gaat kijken, 

blijkt de groep gemeenten van vergelijkbare grootte te bestaan uit enkele gemeenten van 25.000 

inwoners. De vraag is dan of dit de vergelijkbaarheid recht doet. Wellicht is een vergelijking met 

gemeenten in Brabant of met een stedelijkheidsklasse of gewoon met heel Nederland, in dat geval 

beter. Voor de leesbaarheid van de begroting hebben we gekozen voor het vergelijken met 

gemeenten van dezelfde grootte. De tip om maximaal gebruik te maken van het dashboard van 

Waarstaatjegemeente.nl geven we u graag mee. Daar kunt u zelf verschillende vergelijkingen maken, 

ook bijvoorbeeld met een individuele andere gemeente. 

 

Enkele highlights uit de begroting 2017 

Hieronder lichten we graag nog een aantal onderwerpen toe uit de verschillende programma’s.   

 

Op naar een nieuwe beleidsactualisatie 

In 2017 starten we met de voorbereidingen voor de nieuwe beleidsactualisatie. In de tweede helft 

van dat jaar zullen de politieke partijen zich al buigen over de verkiezingsprogramma’s en in maart 

2018 vinden de verkiezingen plaats. De voorbereidingen van de beleidsactualisatie moeten dan al zijn 

afgerond om na de verkiezingen en na een nieuw raadsprogramma, snel te kunnen schakelen. De 

keuzes die er zijn moeten dan al overzichtelijk en beschikbaar zijn. Bij de voorbereiding van de 

beleidsactualisatie heeft de gemeenteraad een sleutelpositie.  

 

Initiatieven van en samenwerking met de 5 O’s 

De O’s staan voorop het komende jaar. Initiatieven van de O’s verdienen meer ruimte. We hebben 

de afgelopen jaren hier goede voorbeelden van gezien. We zijn er van overtuigd dat we de 

samenwerking nog verder kunnen verbeteren. Daarvoor moeten wij als gemeente vaker alleen een 

ondersteunende of stimulerende rol op ons nemen, zodat de activiteiten van andere partners in 

Etten-Leur nog beter tot hun recht komen. Bij de rapportage over het collegewerkprogramma die wij 

u in juni van dit jaar gaven bij de kadernota, hebben wij u hierover al verteld. De belangrijkste 

speerpunten voor volgend jaar hebben vaak te maken met initiatieven van en/of samenwerking met 

de 5 O’s.  

 

Elektronische dienstverlening 

In de elektronische dienstverlening gaan we grote stappen zetten volgend jaar. Er staat een flinke 

investering klaar om de basisregistraties (verder) in te voeren en digitale dienstverlening op een 

hoger niveau te krijgen. We blijven daarbij wel afhankelijk van de landelijke voorzieningen, maar we 

willen wel heel graag de stappen die we het afgelopen jaar hebben gezet, vervolgen. Daarbij hebben 

we zeker aandacht voor informatiebeveiliging, identiteits- en adresfraude. Uiteraard hebben we 

aandacht voor de inwoners in Etten-Leur die digitaal minder vaardig zijn of digitale middelen niet tot 

hun beschikking hebben. 
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Regionale samenwerkingsverbanden 

De uitvoering van de regionale afspraken over Verbonden Partijen loopt. Het heeft veel voeten in 

aarde, omdat we te maken hebben met vele partijen om deze afspraken uit te voeren. Het is gelukt 

om bij deze begroting (regionaal opgestelde) richtlijnen op te nemen waar de begroting van de 

Verbonden Partijen in 2018 aan moet voldoen. De richtlijnen, zowel beleidsmatig als financieel, zijn 

opgesteld op de schaalgrootte van de Verbonden Partij, maar ook afgestemd op het niveau van De6 

(Etten-Leur, Roosendaal, Zundert, Moerdijk, Halderberge en Rucphen). Voor deze richtlijnen 

verwijzen wij u graag naar de paragraaf verbonden partijen en naar het bijlagenboek.  

 

Grote projecten 

Volgend jaar komen veel grote projecten in een volgende fase. Stap voor stap realiseren we 

belangrijke ontwikkelingen voor Etten-Leur. De Nobelaer, De Banakker, het Stationsplein en het Van 

Bergenplein zijn goede voorbeelden daarvan. We rekenen in 2017 op de eerste oplevering van De 

Streek. En woningbouw in Schoenmakershoek is dan zo goed als klaar. Belangrijke mijlpalen voor 

onze gemeenten waar het gaat om het woon- en voorzieningenniveau.  

 

Invoering Omgevingswet 

De nieuwe Omgevingswet staat en de uitwerking van deze wet is op hoofdlijnen bekend. Eind 2016 

komt het Rijk met een opzet voor een invoeringswet. Het besluitvormingsproces is er op gericht om 

de wet in 2019 in te laten gaan. We wachten niet af, maar bereiden ons op een soepele invoering van 

de wet voor. We hebben daarvoor wel geld nodig. Daarom zijn voor de voorbereiding van de 

invoering van de Omgevingswet extra middelen gereserveerd in deze begroting.  

 

Duurzaamheid 

Onze ambitie op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing kunnen we alleen halen in 

samenspraak met partners. Zij zijn eigenaar van het bestaand vastgoed zoals woningen en 

bedrijfspanden. Landelijke subsidieregels kunnen hen aanzetten om maatregelen te nemen. De 

energiecoöperatie Duursaam Etten-Leur helpt hen daarbij. Als gemeente trekken we geld uit om 

gefaseerd eigen vastgoed en straatverlichting energiezuinig te maken. We zijn in gesprek met 

sportverenigingen over energiebesparende maatregelen op sportparken. Voor dit doel hebben we 

nog geen middelen vrijgemaakt. In elk geval krijgt de gemeenteraad nog informatie en waar nodig 

trekken we via een bestuursrapportage hiervoor geld uit. 

 

Kleine ergernissen 

Ons openbaar gebied is zo goed mogelijk op orde. Dat willen we natuurlijk zo houden. Wat inwoners 

- en daarmee wij ook - bezig houdt zijn met name de ‘kleine’ ergernissen: zwerfvuil en hondenpoep. 

Deze ergernissen kunnen we niet alleen oplossen. Dat moeten we samen met onze inwoners doen. 

Als mensen niets op straat gooien, dan is er immers ook geen zwerfafval. In onze contacten in de 

wijken vragen we hier aandacht voor. Het gaat als eerste om het gedrag van iedereen en pas als 

laatste om wie het opruimt. Gelukkig zien we dat veel van onze inwoners zich hiervoor 

medeverantwoordelijk voelen. In de wijken zijn velen actief. We zullen dit blijven stimuleren en 

belonen. Ook in 2017 besteden we hier ruim aandacht aan. Een pluim voor het scheiden van afval 

door onze inwoners. We hopen dat dit in 2017 weer zo goed gaat als dit jaar.  
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Subsidies 

De wijze van subsidie verstrekken zal in 2017 echt anders zijn. Dit jaar hebben we vele gesprekken 

gevoerd met uiteenlopende subsidie-aanvragers. We hebben zelf ook veel geleerd van deze 

gesprekken, die we vanuit een ander perspectief hebben gevoerd. We willen aansluiten bij wat onze 

inwoners doen: van zorgen voor, naar zorgen dat… We vragen wat iedereen zelf kan, of samen kan, 

en wat heb je dan nog nodig. We zijn ook duidelijk in de doelstelling van subsidie: ‘wij ondersteunen 

alleen verenigingen en inwoners voor activiteiten die door ‘de markt’ niet zelf worden opgepakt en 

wanneer zij een bijdrage leveren aan de door ons gestelde maatschappelijke effecten en 

gemeentelijke doelen.’ De subsidieregelingen zijn eenvoudig en resultaatgericht geformuleerd. Het is 

een duidelijk andere insteek. Het is voor iedereen even wennen, maar meteen blijkt wel hoe groot de 

kracht, de samenwerking en zelfredzaamheid is van de actieve inwoners in Etten-Leur. En wij kunnen 

als gemeente het maatwerk bieden wat nodig is.  

 

Sociaal domein 

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdzorg en de Participatiewet behandelen we in 

Etten-Leur als een gesloten systeem in de begroting. Daarmee houden we strikt vinger aan de pols en 

voorkomen we grote invloed op de rest van de begroting. Hiervoor hebben we een Reserve Sociaal 

domein in het leven geroepen om maatregelen te kunnen nemen om de risico’s en onzekerheden op 

te vangen. We hebben afgesproken om deze reserve na een aantal jaren op te heffen, maar op dit 

moment is het een veilige gedachte dat we de onzekerheden aan kunnen. Rond de jeugdzorg hebben 

we wel zorgen. U leest hier meer over bij programma Leven. Ook de Participatiewet en de BUIG-

uitkering (het geld dat we krijgen van het Rijk om de bijstandsuitkeringen te betalen) kennen nog 

schommelingen en onzekerheden. In het ene jaar is er een tekort dat we opvangen vanuit de 

reserve. In een ander jaar kunnen we dat weer aanvullen.  

 

Inzet van een moderne, compacte organisatie 

Zoals gebruikelijk is er altijd veel aandacht voor de kosten van de organisatie die alle taken voor ons 

uitvoert. De afgelopen jaren heeft de organisatie flinke taakstellingen op zich genomen. Voor de 

jaren 2016 en 2017 zijn deze behaald. Door flexibel te zijn, in te spelen op mogelijke mobiliteit van 

medewerkers en door zuinig te zijn, is dat gelukt. Om een moderne compacte, maar toch kwalitatief 

hoogwaardige organisatie te hebben, moet er wel ruimte blijven voor opleidingen en mogelijkheden 

om kennis en ervaring op peil te houden. Nog dit jaar verwachten we de resultaten van de 

opgestarte Lean-trajecten waarmee we zowel kwaliteit van onze dienstverlening kunnen verbeteren 

als de kosten in de hand houden. En in het contact met de O’s zijn de medewerkers natuurlijk ook 

van groot belang. De relatie met de inwoners wordt onderhouden door zowel bestuur als 

organisatie. Hoe beter wij elkaar binnen de gemeente weten te vinden en samen kunnen optrekken, 

hoe beter de samenwerking met onze partners zal zijn.   

 

Vertrouwen in de kracht van Etten-Leur 

Het bestuur van de gemeente, gemeenteraad en college, zijn vanaf 2014 aan de slag. We hebben 

samen al veel gerealiseerd. Wij denken dat 2017 een belangrijk jaar zal zijn in deze bestuursperiode. 

Juist de projecten en activiteiten die ingewikkeld zijn of waarvoor veel voorbereiding nodig is, zullen 

in 2017 in uitvoering komen. Zoals we in onze inleiding al schrijven, kunnen we dit alleen door goed 

op te trekken, af te stemmen en samen te werken met alle partners die actief zijn in Etten-Leur. In 

het verleden behaalde resultaten, bieden niet altijd garantie voor de toekomst. Maar deze resultaten 
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zorgen wel voor het vertrouwen dat we hebben in de mogelijkheden om het te doen slagen. Dat het 

ons lukt om weer een belangrijke stap te zetten in het realiseren van onze toekomstvisie. Om de 

basis te leggen voor een volgende gemeenteraad en een volgend college, die in 2018 het stokje van 

ons overnemen. We vertrouwen in de kracht van Etten-Leur en weten dat u dat ook doet. Op naar 

2017! 

 

Het college van burgemeester en wethouders 
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Leeswijzer 
 

Indeling begroting 

De hoofdlijnen van de begroting leest u in hoofdstuk 1. De tweede bestuursrapportage 2016 maakt 

ook onderdeel uit van dit hoofdstuk. In hoofdstuk 2 vermelden we de ontwikkelingen van de drie 

programma’s. De paragrafen beschrijven we in hoofdstuk 3. De gedetailleerde financiële toelichting 

van de begroting vindt u in hoofdstuk 4. 

 

Besluit begroting en verantwoording 

In maart 2016 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ingrijpend gewijzigd. Het 

wijzigingsbesluit treedt voor de meeste onderdelen per 1 januari 2017 in werking. Dit betekent dat 

we deze onderdelen in de begroting 2017 verwerken. De wijzigingen lichten we toe in paragraaf 1.7. 

 

Het aangepaste BBV verplicht gemeenten 39 beleidsindicatoren in het programma op te nemen. 

Deze indicatoren nemen we op in de productbladen. Hierdoor zijn de verplichte indicatoren zichtbaar  

bij de producten waarop deze betrekking hebben. Als een indicator in het bijlagenboek wordt 

voorafgegaan door de letters ‘BBV’ dan betekent dit dat het één van de verplichte indicatoren is. 

De bron van deze indicatoren is de website Waarstaatjegemeente.nl  (zie: dashboard -> Etten-Leur -> 

Besluit Begroting en Verantwoording). 

 

Wanneer in het beleidskader 2014-2018 een dergelijke indicator bekend was en er een ambitie voor 

de komende jaren bij was afgesproken dan vermelden we die. Wanneer dit niet het geval is 

vermelden we dit door een streepje (-) op te nemen. Wilt u alle 39 indicatoren in één keer 

overzichtelijk in beeld zien? Dat overzicht vindt u in paragraaf 2.4.  

 

Toezeggingen 

Naar aanleiding van de algemene beschouwingen bij de kadernota ontving de gemeenteraad op 

29 juni 2016 een brief en e-mail over de 28 punten die werden besproken.  Bij het vaststellen van de 

kadernota werden ook diverse toezeggingen gedaan. In hoofdstuk 5 leest de gemeenteraad hoe deze 

onderwerpen  zijn verwerkt en waar u deze in de begroting kunt vinden. 
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1. HOOFDLIJNEN BEGROTING 2017  
 

Bij het opstellen van de begroting gebruikten we de toekomstvisie en het raadsprogramma als 

uitgangspunt. Het gaat over mensen, samenwerken, een andere rolverdeling en over balans. We 

houden deze uitgangspunten telkens voor ogen bij de keuzes die wij (op basis van het Beleidskader) 

maken. Bovendien gaan we bewust om met de beschikbare middelen. De uitgangspunten zijn 

vastgelegd in de kadernota en de  financiële consequenties daarvan zijn verwerkt in deze begroting.  

 

In dit hoofdstuk gaan we in op het verloop van het begrotingssaldo na vaststelling van de kadernota 

2017-2020. Ook beïnvloeden de meicirculaire 2016, nieuwe ontwikkelingen na de kadernota en 

doorrekeningen het begrotingssaldo. De  financiële afwijkingen vanuit de tweede 

bestuursrapportage 2016 namen we op in paragraaf 1.2.  

 

1.1 Van kadernota naar primitieve begroting 

Op 4 juli 2016 stelde de gemeenteraad de kadernota 2017-2020 vast. Hieronder leest u het traject 

van de kadernota 2017-2020 naar de primitieve begroting. Dit bestaat uit de volgende onderdelen: 

 

 
Hieronder volgt een korte toelichting op dit traject: 

 De kadernota 2017-2020 is begin juni aangeboden aan de gemeenteraad; 

 Effecten meicirculaire: dit is het resultaat vanuit het gemeentefonds. We informeerden uw 

raad hierover op 17 juni 2016 met een brief; 

 Bij de behandeling van de kadernota op 4 juli stelde uw raad een aantal aanpassingen vast. 

Deze aanpassingen leidden niet tot financiële wijzigingen;   

 Na de vaststelling van de kadernota maakten we in juli en augustus de financiële 

doorrekeningen; 

 Primitieve begroting: dit is het resultaat van het hierboven beschreven traject. De primitieve 

begroting bevat de begrotingscijfers op basis waarvan we de cijfers en de ontwikkelingen per 

programma (hoofdstuk 2), paragrafen (hoofdstuk 3) en de financiële begroting en 

meerjarenraming (hoofdstuk 4) opstelden. Samen met de eerste en tweede 

begrotingswijziging 2017 (zie paragraaf 1.2) is dit de begroting die ter vaststelling voorligt 

voor de gemeenteraad. 

  

2 juni 

•Kadernota 
aangeboden aan 
gemeenteraad 

17 juni 

•Effecten 
meicirculaire 
bekend 

4 juli 

•Behandeling en 
vaststelling 
kadernota 

Juli -
augustus 

•Opstellen 
(primitieve) 
begroting 2017  



 

Begroting 2017   14 
 

Onderstaande tabel geeft het traject van kadernota naar primitieve begroting in cijfers weer. 

Daaronder leest u de toelichting bij deze cijfers. 

 

(Bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 

Kadernota 2017-2020 -669 -814 -549 372 463 
 

     1. Effecten meicirculaire gemeentefonds 2016 pm -242 178 163 245 
 

     2. Ontwikkelingen na kadernota 2017-2020 0 -62 16 -7 237 
   2.1 Herverdeling Gemeentefonds 

 

160 205 184 217 

   2.2 Begroting Werkplein 2017 

 

170 160 177 217 

   2.3 Invoering Omgevingswet  -120 -160   

   2.4 Wijziging kostentoerekening  -218 -218 -218 -218 

   2.5 Overige (technische doorrekeningen)  -54 29 -150 21 

      

Begroting 2017 (primitief) -669 -1.118 -355 528 945 
      

 

1. Effecten meicirculaire gemeentefonds 2016 

Voor een toelichting op de effecten van de meicirculaire verwijzen we naar de informatiebrief aan de 

gemeenteraad van 17 juni 2016. De effecten van de meicirculaire voor het jaar 2016 maken 

onderdeel uit van de tweede bestuursrapportage 2016 (zie paragraaf 1.2). 

In paragraaf 4.1.2 Toelichting algemene dekkingsmiddelen lichten we de uitkering uit het 

gemeentefonds toe. 

 

2. Ontwikkelingen na kadernota 2017-2020 

Na vaststelling van de kadernota 2017-2020 maakten we, binnen de gestelde kaders, de financiële 

doorrekeningen. Daarnaast verwerkten we alle nieuwe ontwikkelingen die op 1 juli 2016 bekend 

waren in de primitieve begroting. Deze ontwikkelingen lichten we hieronder kort toe. 

 

2.1  Herverdeling Gemeentefonds 

Herverdeling onderdeel Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing in het 

gemeentefonds. Vooruitlopend op de septembercirculaire 2016 hebben de beheerders van het 

gemeentefonds begin juli besloten de nieuwe verdeling weer voor 1/3e deel door te voeren. Voor 

Etten-Leur betekent dit dat de algemene uitkering in 2017 stijgt met € 160.000 en vanaf 2018 

structureel met € 200.000. Meer hierover leest u in paragraaf 4.1.2 Toelichting algemene 

dekkingsmiddelen. 

 

2.2  Begroting Werkplein 2017 

De bijdrage aan het Werkplein Hart van West-Brabant voor de uitvoeringskosten en 

bedrijfsvoeringskosten blijkt lager te zijn dan in de kadernota was voorzien. Dat komt omdat het 

budget volgens de kadernota nog was gebaseerd op de periode vóór de uitvoering van de 

Participatiewet door het Werkplein. Deze taken zijn inmiddels overgenomen door het Werkplein. De 

uitvoeringskosten maken geen onderdeel uit van het gesloten systeem sociaal domein en worden 

dus ook niet verrekend met de reserve sociaal domein.  
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2.3  Invoering Omgevingswet 

Voor de invoering van de Omgevingswet zijn in 2017 en 2018 extra middelen nodig. 

2.4  Wijziging kostentoerekening 

Met het nieuwe BBV wijzigt de kostentoerekening. We hebben geen uurtarieven meer, de directe 

salarislasten worden rechtstreeks op de producten (taakvelden) opgenomen. Deze gewijzigde 

systematiek leidt ertoe dat er per saldo minder kosten aan rendabele producten (afval, riolering, 

grondbedrijf, kredieten en voorzieningen) toegerekend worden. In paragraaf 1.7 lichten we alle BBV 

wijzigingen toe. 

  

2.5  Overige (technische doorrekeningen) 

Bij het opstellen van  de begroting vindt er, zoals gebruikelijk, een algehele doorrekening plaats van 

onder andere de activa, financiering (rentekosten), reserves en voorzieningen, Grondbedrijf en de 

kostenverdeelstaat.  Op basis van deze doorrekening ontstaan verschillen tussen de kadernota en de 

begroting. Deze mutaties horen bij het begrotingsproces en zijn technisch van aard.  

 

1.2 Tweede bestuursrapportage 2016 / tweede begrotingswijziging 2017 

Naast de ontwikkelingen in de komende jaren zijn er ook financiële en beleidsmatige ontwikkelingen 

in 2016. Net als vorig jaar worden deze ontwikkelingen integraal gepresenteerd in de 

programmabegroting 2017-2020 (zie hoofdstuk 2).  

 
 

Financieel resultaat 2016 en structurele effecten 2017-2020 

De eerste bestuursrapportage 2016 die in juli 2016 als onderdeel van de kadernota 2017-2020 is 

vastgesteld liet een tekort zien van € 669.000. In juni is de raad per brief geïnformeerd over de 

gevolgen van meicirculaire. De meicirculaire liet voor 2016 een voordeel zien van € 139.000. De 

consequenties hiervan zijn in de tweede bestuursrapportage meegenomen. 

 

Tweede bestuursrapportage 2016 

Voor 2016 voorzien we een tekort van € 765.000.  

Het overgrote deel van de mutaties zijn incidenteel en hebben daardoor geen invloed op de 

begrotingscijfers 2017 en verder. Er is echter een aantal mutaties dat wel een (structureel) effect 

heeft.  De structurele effecten 2017-2020 zijn betrokken bij het opstellen van de begroting 2017 en 

verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2017 (zie bijlage 3.2 in het bijlagenboek begroting 2017).  
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Begroting 2017-2020 

Na verwerking van de structurele effecten uit de tweede bestuursrapportage 2016 laat de begroting 

2017 een negatief saldo van € 1.656.000 zien. In 2018 neemt dit tekort verder af waarna er vanaf 

2019 sprake is van een (klein) positief saldo. 

In onderstaand overzicht is de meerjarenbegroting (inclusief tweede bestuursrapportage 2016) 

opgenomen. 

 

(Bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 

Begroting 2017 (primitief) -669 -1.118 -355 528 945 
 

     1. Effecten meicirculaire gemeentefonds 2016 139 
     

     2. Tweede bestuursrapportage 2016  70 -538 -409 -491 -510 
    (eerste begrotingswijziging 2017) 

     2.1 Rente grondexploitaties -226 0 0 0 0 
2.2 CAO ontwikkelingen -200 -200 -200 -200 -200 
2.3 Arbeidsplaatsen voor mensen met beperking -42 -84 -125 -167 -209 

2.4 Pensioenvoorziening (oud)-wethouders -14 -100 55 20 21 

2.5 Inzet restant post onvoorzien 157 0 0 0 0 

2.6 Herziening bouwleges -126 55 -33 -34 -14 

2.7 Parkeeropbrengsten -64 -68 -70 -72 -74 

2.8 Rendabele uren 193 0 0 0 0 

2.9 Werkplein  135 0 0 0 0 

2.10 Gemeentefonds septembercirculaire 305 0 0 0 0 

2.11 Overig -48 -141 -36 -38 -34 

      

Begroting 2017-2020 (inclusief tweede bestuursrapportage) -460 -1.656 -764 37 435 
      

3. Tweede begrotingswijziging 2017  619 1.063 1.367 1.492 

3.1 Correctie primitieve begroting  74 49 0 0 

3.2 Herberekening begraafrechten  68 54 67 67 

3.3 Gemeentefonds septembercirculaire   471 953 1.292 1.418 

3.4 Overig  6 7 8 7 

      

Begroting 2017-2020   -460 -1.037 299 1.404 1.927 
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1. Effecten meicirculaire gemeentefonds 2016 

Voor een toelichting op de effecten van de meicirculaire verwijzen we naar de informatiebrief aan de 

gemeenteraad van 17 juni 2016. In paragraaf 4.1.2 Toelichting algemene dekkingsmiddelen lichten 

we de uitkering uit het gemeentefonds toe. 

 

2. Tweede bestuursrapportage 2016 

De toelichting op de hierboven genoemde bedragen van de tweede bestuursrapportage vindt u in de 

programmabladen van hoofdstuk 2. 

 

3. Toelichting tweede begrotingswijziging 2017 

3.1 correctie primitieve begroting 

Na het opstellen van de primitieve begroting bleek dat we twee posten onjuist hadden verwerkt. Het 

betreft technische aanpassingen. Bij de tweede wijziging corrigeren we dit. 

 

3.2 Herberekening begraafrechten  

Aanpassing van de tarievenstructuur (zoals opgenomen in de legesverordening) van begraafrechten 

leidt tot hogere inkomsten.  

 

3.3 Gemeentefonds septembercirculaire  

We verwerkten de gevolgen van de septembercirculaire in de cijfers van de ontwerpbegroting 2017-

2020 / tweede bestuursrapportage 2016. In een afzonderlijke raadsinformatiebrief leest u een 

uitgebreide toelichting op de septembercirculaire. 

 

1.3 Resultaatbestemmingen / mutaties reserves  

Bij de tweede bestuursrapportage 2016 bekeken we of geplande werkzaamheden daadwerkelijk in 

2016 uitgevoerd worden of dat we dit moesten uitstellen naar 2017. Als dat zo is, ramen we de 

budgetten voor 2016 af en zetten we dit bedrag om in een reserve rekeningsaldo.  Voor het jaar 2017 

deden we juist het tegenovergestelde: we onttrekken aan de reserve en vergroten het budget. In 

feite anticiperen we hiermee op resultaatbestemmingen bij de jaarrekening van 2017. 

 

In deze bestuursrapportage ramen we € 80.000 in 2016 af en dat ramen we in  2017 bij. € 65.000 

hiervan is voor werkzaamheden aan bestemmingsplannen en € 15.000 voor werkzaamheden 

aangifte vennootschapsbelasting. 

 

Mutaties reserves 

Voor een aantal producten is de afspraak dat plussen of minnen verrekend worden met de reserve. 

Dit is bijvoorbeeld zo bij het gesloten systeem binnen het sociaal domein. Deze afwijkingen hebben 

dus geen effect op het exploitatieresultaat, maar wel op de financiële positie van de gemeente. 

Bij de programma’s geven we de mutaties bruto weer, zodat de gemeenteraad inzicht heeft in deze 

mutatie. 

  



 

Begroting 2017   18 
 

Hieronder staan de belangrijkste mutaties opgenomen. 

 

(bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 

Mutatie in reserves 740 -375 47 -9 6 

(+= toevoeging, -=onttrekking) 

      

Toelichting: 

Bij een positief getal voegen we aan de reserves toe of onttrekken we minder aan de reserve. Bij een 

negatief getal ontrekken we aan de reserve. Een toelichting op de diverse mutaties vindt u in de 

productbladen (zie bijlage 2 van het bijlagenboek). Hieronder lichten we nog wel de belangrijkste 

getallen toe. 

 

In 2016 wordt er ruim € 740.000 aan de reserves toegevoegd of minder onttrokken. Dit gaat vooral 

over de volgende reserves: 

 Reserve sociaal domein € 413.000 toevoeging 

 Reserve riolering: € 206.000 toevoeging 

 Algemene risicoreserve: € 315.000 onttrekking 

 Dekkingsreserve kapitaallasten investeringen openbare ruimte: € 239.000 minder 

onttrekking 

 Reserve optimalisatie bedrijfsvoering: € 139.000 onttrekking 

 Reserve automatisering: € 100.000 onttrekking 

 

In 2017 onttrekken we bijna € 400.000 aan de reserve. Het grootste gedeelte hiervan is een 

onttrekking aan de algemene risicoreserve van € 281.000. 

1.4 Reserve sociaal domein 

In de kadernota 2016-2019 sprak de gemeenteraad af dat het sociaal domein financieel een gesloten 

systeem is. Reden hiervoor is, dat er op de budgetten van de nieuwe taken (drie decentralisaties)  

forse kortingen plaatsvonden. Door het vormen van een reserve kunnen deze tekorten tijdelijk 

opgevangen worden. Positieve en negatieve resultaten verrekenen we met deze reserve. Binnen het 

gesloten systeem vallen alle taken en voorzieningen in het kader van de Participatiewet, 

Minimabeleid, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd, voor zover er sprake is van 

geïndiceerde zorg.  

 

Hieronder leest u het  verloop van de reserve sociaal domein. De mutaties uit de tweede 

bestuursrapportage 2016 en de mutaties uit de primitieve begroting 2017 namen we hierin op. 

 

(Bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 

 

     Stand 1 januari 2.662 2.158 1.927 1.897 2.861 
- Stortingen 2.166 478 894 1.893 2.160 
- Onttrekkingen 2.670 709 924 929 967 
Stand 31 december 2.158 1.927 1.897 2.861 4.054 
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1.5 Ontwikkeling taakstellingen 

Om een sluitende begroting te presenteren hadden we bij de begroting diverse taakstellingen (dat 

betekent ‘te realiseren besparingen’) opgenomen. In het onderstaande overzicht leest u de stand bij 

het opstellen van de kadernota: 

(Bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 

Programma 1 79 197 475 793 844 

Programma 2 127 231 367 518 518 

Programma 3 sociaal domein 603 1.394 2.159 2.758 3.064 

Programma 3 overig 234 440 556 1.478 1.478 

Totaal taakstellingen 1.043 2.262 3.557 5.547 5.904 

 

Met name binnen programma 3 (sociaal domein) zijn taakstellingen gewijzigd en voor een groot deel 

opgevangen binnen de reserve sociaal domein. De mutaties uit de tweede bestuursrapportage en de 

mutaties uit de primitieve begroting 2017 zijn: 

 

(Bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 

Programma 1 244 224 162 157 157 

Programma 2 50 85 134 185 185 

Programma 3 sociaal domein 603 8 97 174 230 

Programma 3 overig 228 126 242 893 262 

Totaal taakstellingen 1.125 443 635 1.409 834 

 

Na de verwerking van de mutaties van de tweede bestuursrapportage en de primitieve begroting 

2017 is de stand van zaken van de nog te realiseren taakstellingen als volgt: 

(Bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 

Programma 1 -165 -27 313 636 687 

Programma 2 77 146 233 333 333 

Programma 3 sociaal domein* 0 1.386 2.062 2.584 2.834 

Programma 3 overig 6 314 314 585 1.216 

Totaal taakstellingen -82 1.819 2.922 4.138 5.070 
* dit zijn de taakstellingen in programma 3 exclusief het sociaal domein 

 

Binnen de organisatie is continu aandacht voor het realiseren van de afgesproken taakstellingen. 

 

1.6 Structureel evenwicht meerjarenbegroting 

Voor een structureel evenwicht in de begroting is het inzicht in de incidentele lasten en baten 

belangrijk. Bij incidentele lasten of baten gaat het om eenmalige zaken die zich gedurende maximaal 

3 jaar voordoen. In hoofdlijn zijn lasten en baten structureel als deze jaarlijks in de begroting 

opgenomen (3 jaar of langer). Lasten en baten die korter dan 3 jaar worden opgenomen, zijn in 

principe incidenteel. Mutaties in de reserves zijn, op enkele uitzonderingen na, ook een incidentele 

last (storting in de reserve) of incidentele baat (onttrekking aan de reserve).  
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In paragraaf 4.3.5. ‘Geraamde incidentele baten en lasten per programma’ wordt uiteengezet welke 

incidentele lasten en baten zijn opgenomen in de primitieve begroting. Vanuit de tweede 

bestuursrapportage 2016 en de tweede begrotingswijziging 2017 wijzigt het saldo van de incidentele 

lasten en baten alleen in 2017 en 2018. Het overzicht incidentele lasten en baten na verwerking van 

tweede bestuursrapportage 2016 en de tweede begrotingswijziging 2017 is opgenomen in bijlage 11 

in het bijlagenboek begroting 2017. 

 

Het structureel resultaat na verwerking van de tweede bestuursrapportage 2016 en de tweede 

begrotingswijziging 2017 ziet er als volgt uit: 

 

bedragen (* € 1.000) 2017 2018 2019 2020 

Saldo meerjarenbegroting -1.037 299 1.404 1.927 

Saldo incidentele baten en lasten 
(positieve bedragen betekent per saldo hogere 
incidentele lasten dan baten) 

    - primitieve begroting 862 871 698 613 

- Tweede bestuursrapportage 2016 55 -15 0 0 

- Tweede begrotingswijziging  2017 27 51 
  Resultaat structureel -93 1.206 2.102 2.540 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er in de begroting 2017 meer incidentele lasten dan incidentele 

baten zijn opgenomen. Daardoor laat het structurele resultaat een positiever bedrag zien.  

 

In de richtlijnen van de provincie is aangegeven dat de gemeente in aanmerking komt voor het 

reguliere repressieve toezicht wanneer de begroting 2017 naar het oordeel van de provincie 

structureel in evenwicht of positief is.  Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming 

voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2020 wordt bereikt.  

De begroting 2017 is niet in evenwicht, maar in de jaren daarna wel, waardoor met het aanbieden 

van deze begroting naar verwachting wordt voldaan aan de eis van de provincie. 

 

1.7 Wijziging Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 

In maart 2016 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) ingrijpend gewijzigd. In 2014 werd 

een landelijke adviescommissie ingesteld met de opdracht om het BBV te verbeteren. Rode draad in 

de conclusie van de adviescommissie is: 

 meer transparantie van het besluitvormingsproces rond begroting en verantwoording; 

 de rol van de gemeenteraad versterken door betere vergelijkingsmogelijkheden. 

Dit was de aanleiding om de BBV te wijzigen. Het wijzigingsbesluit treedt voor de meeste onderdelen 

per 1 januari 2017 in werking. Dit betekent dat we deze onderdelen in de begroting 2017 

verwerkten. 

 

Programma- en productstructuur  

Bij de verwerking van deze wijzigingen hielden we vast aan de programma- en productstructuur.   

Deze structuur breidden we uit met de informatie (taakvelden en beleidsindicatoren) die het 

gewijzigde BBV voorschrijft. 
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Belangrijkste aanpassingen 

In het BBV zijn ook “technische” aanpassingen opgenomen die ingrijpend zijn.  Zo is het verplicht de 

overhead in een apart overzicht weer te geven en wordt de toerekening van rente gewijzigd. 

Hieronder lichten we de belangrijkste wijzigingen toe: 

 

Taakvelden    

In het huidige BBV is er voor de gemeenteraad een grote vrijheid voor het indelen van de 

programma’s en producten in de begroting. In Etten-Leur hebben we momenteel 3 programma’s en 

26 producten. Door die vrijheid die iedere gemeente heeft is de vergelijkbaarheid tussen gemeenten 

onderling erg lastig en soms zelfs nagenoeg onmogelijk.  

Om die vergelijking mogelijk te maken is een vaste indeling en beschikbaarheid van gegevens 

noodzakelijk. Hierbij kan de gemeenteraad maar ook een andere belanghebbende (5 O’s) de eigen 

gemeente vergelijken met een andere gemeente. Deze vaste indeling is vanaf 2017 voorgeschreven: 

negen thema’s met daaronder de taakvelden. 

In paragraaf 4.2.4  presenteren we de geraamde baten en lasten per taakveld. 

 
Rente 

Het oude BBV stond toe dat er een rentevergoeding over het eigen vermogen (reserves) werd  

toegerekend aan de taakvelden. Dit is als het ware een rentelast. Hierdoor werd een “vergoeding” 

berekend (de zogenaamde bespaarde rente) over het eigen vermogen (= een eigen 

financieringsmiddel) van de gemeente. De gemeente had de keuze om deze rente als baten op te 
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nemen in de begroting of toe te voegen aan de reserves/het eigen vermogen. Ook Etten-Leur paste 

deze methode toe. 

Deze systematiek creëert een fictieve rentelast en leidt naar het oordeel van de commissie BBV tot 

het (onnodig) opblazen van de programmalasten en gaat daarmee ten koste van de eenvoud en 

transparantie. 

Etten-Leur volgt het advies van de commissie BBV op om de systematiek van rentevergoeding aan 

het eigen vermogen niet meer toe te passen. De gevolgen hiervan zijn in deze begroting verwerkt: in  

plaats van de 2,5% die we bij de kadernota hebben genoemd is er in de begroting met 1,0% 

gerekend.  In paragraaf 3.4 financiering is hierover meer informatie opgenomen. 

 

Beleidsindicatoren 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) 

stelden een lijst van indicatoren samen. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en 

jaarverslagen beleidsmatiger te maken. Raadsleden kunnen zich dan op de belangrijke momenten in 

de planning & control cyclus een beeld vormen over behaalde en te behalen beleidsresultaten. 

Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten te vergelijken moeten deze  indicatoren vanaf 

de begroting 2017 worden opgenomen. In paragraaf 2.4 leest u het overzicht van deze indicatoren. 

De bron van deze indicatoren is de website Waarstaatjegemeente.nl  (zie: dashboard -> Etten-Leur -> 

Besluit Begroting en Verantwoording). 

 

Overhead 

Het BBV schrijft voor dat in de programmabegroting een apart overzicht moet staan van de kosten 

van de overhead. Hierdoor krijgt de gemeenteraad meer inzicht in de totale kosten van de overhead 

voor de gehele organisatie. In paragraaf  4.1.3 leest u het overzicht van de overhead. 

Verbonden partijen 

In het BBV staat dat we in de programmabegroting moeten aangeven hoe we ernaar streven om de 

maatschappelijke effecten te realiseren met de hulp van verbonden partijen. De lijst van verbonden 

partijen splitsen we uit naar verschillende typen verbonden partijen: 

 gemeenschappelijke regelingen; 

 vennootschappen en coöperaties; 

 stichtingen en verenigingen; 

  overige verbonden partijen.  

 

Ook staat in het BBV dat we moeten vermelden op welke manier de gemeente financieel en 

bestuurlijk verbonden is. Per verbonden partij nemen we op of er sprake is van risico’s voor de  

gemeente waarvoor geen maatregelen zijn getroffen, maar die wel van materiële betekenis zijn voor 

de financiële positie. Deze informatie vindt u terug in paragraaf 3.6 verbonden partijen. 

 

Wijzigingen grondbedrijf  

Veel wijzigingen die over de grondexploitaties gaan, moesten met terugwerkende kracht per 

1 januari 2016 worden ingevoerd.  Deze aanpassingen zijn daarom al verwerkt. De belangrijkste 

brengen we nog even voor het voetlicht. 
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Om de risico’s die samenhangen met zeer lang lopende projecten te beperken: 

 mag de looptijd van een grondexploitatiecomplex maximaal 10 jaar zijn. Als een exploitatie 

een langere doorlooptijd kent, moeten we aanvullende beheersmaatregelen treffen.  

 moeten de grondexploitaties jaarlijks geactualiseerd  vastgesteld worden door de 

gemeenteraad. 

 

De Niet In Exploitatie Genomen Gronden (NIEGG) worden afgeschaft. Voor deze gronden geldt een 

overgangstermijn van 4 jaar. Door het ontbreken van NIEGG in Etten-Leur heeft dit voor ons geen 

gevolgen. 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening is een overzicht opgenomen van kosten die aan bouwgrond 

mogen worden toegerekend. Alleen deze kosten mogen worden toegerekend aan Bouwgrond In 

Exploitatie (BIE). 

 

De toegestane toe te rekenen rente aan bouwgrond in exploitatie (BIE) moet worden gebaseerd op 

de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. Het is niet toegestaan om rente over 

het eigen vermogen toe te rekenen aan BIE. Het over het vreemd vermogen te hanteren 

rentepercentage moet als volgt worden bepaald:  

 het rentepercentage van de direct aan de grondexploitatie gerelateerde financiering in het 

geval van projectfinanciering;  

 het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de 

gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/totaal vermogen, indien geen sprake is van 

projectfinanciering;  

Indien de gemeente geen externe financiering heeft, dan wordt geen rente toegerekend aan BIE. 

Voor Etten-Leur  is de uitkomst van deze berekening 1,5%. Dit percentage is bij de begroting 

gehanteerd. 

 

Investeringen met maatschappelijk nut 

Tot op heden was het niet verplicht om investeringen met een maatschappelijk nut (bijvoorbeeld 

wegen, bruggen en parken) te activeren. Sterker nog, het werd aanbevolen om deze investeringen 

direct ten laste van de exploitatie te brengen. Etten-Leur volgde deze aanbeveling op. 

Doordat gemeenten hier verschillend mee omgingen was de vergelijkbaarheid tussen gemeenten erg 

moeilijk. Een voorgeschreven methode was wenselijk. 

Vanaf het begrotingsjaar 2017 verplicht het nieuwe BBV om investeringen met een maatschappelijk 

nut, net als de investeringen met een economisch nut (bijvoorbeeld gebouwen en riolering) te 

activeren en af te schrijven over de verwachte toekomstige gebruiksduur. 

 

Berekenen tarieven 

In de paragraaf lokale heffingen moeten we opnemen hoe we bij de berekening van tarieven zorgen 

dat de geraamde baten de geraamde lasten niet overschrijden. Ook moeten we de uitgangspunten 

van het beleid die de basis zijn voor deze berekeningen vermelden. Daarnaast moeten we aangeven 

hoe  we deze uitgangspunten van het beleid bij de tariefstelling hanteren. Dit geldt alleen voor de 

belastingen en rechten waarvoor we uitsluitend kostendekkende tarieven mogen heffen, zoals de 

rioolheffing en de tarieven voor leges. 
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2. Ontwikkelingen per programma 
Hoe meten we de maatschappelijke effecten van onze programma’s op basis van effectindicatoren? 

Wat gaan we dan doen om die effecten te behalen? Hoe is dat gerelateerd aan de onderliggende 

producten? En wat gaat dat de komende jaren kosten in vergelijking met vorig jaar? In dit hoofdstuk 

hebben we dat voor de drie programma’s uitgewerkt. Daarnaast geven we aan welke 

omgevingsfactoren een rol spelen binnen het programma. 

 

Programma-indeling 

We onderscheiden drie programma’s en onder die programma’s hangen in totaal 26 producten. 

De programma-indeling voor 2017 is als volgt:1  

Programma Product 

1. Bestuur en 

dienstverlening 

1.1 Gemeenteraad 

1.2 College van B&W 

1.3 Publieksdienstverlening 

1.4 Dienstverlening aan derden 

1.5 Financiën 

2. Wonen 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwen 

2.3 Grondbedrijf 

2.4 Mobiliteit 

2.5 Veiligheid 

2.6 Duurzaamheid 

2.7 Wegen 

2.8 Openbaar Groen 

2.9 Riolering 

2.10 Afval 

2.11 Vastgoed 

3. Leven 3.1 Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

3.2 Gezondheidszorg 

3.3 Jeugd 

3.5 Onderwijs 

3.6 Voorschoolse voorzieningen 

3.7 Sport 

3.8 Cultuur, toerisme en recreatie 

3.9 Wijken 

3.10 Werk 

3.11 Inkomen 

3.12 Minima 

 
In het bijlagenboek begroting 2017 bijlage 1 presenteren we de 26 producten. Per product geven we 

inzicht in de productdoelstellingen en de indicatoren die daar bij horen. Daarnaast geven we per 

doelstelling aan wat we in 2017 gaan doen om de doelstelling te realiseren. Vervolgens geven we 

inzicht in de productkosten en waaruit deze kosten betaald worden. Ten slotte benoemen we  

risico’s waar we mogelijk bij de realisatie van de productdoelstellingen mee te maken krijgen. 

  

                                                           
1
 De producten 2.2 Bouwen en 3.4 AWBZ zijn m.i.v. de begroting 2015 vervallen. 
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2.1 Programma 1 Bestuur en dienstverlening 

 

2.1.1 Ontwikkelingen tweede bestuursrapportage 2016 

Beleidsmatige ontwikkelingen 2016  

Geen bijzonderheden in aanvulling op de eerste bestuursrapportage 2016. 

Uitvoering  

Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen? 

 

1e Berap   2e Berap    

 

 

 

 

 

In dit programma zijn 46 doelstellingen opgenomen. Hiervan verlopen er 9 niet volgens plan. Deze 

doelstellingen lichten we in het bijlagenboek bij de betreffende producten toe. 

 

Financiële ontwikkelingen  
(bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 

Saldo programma conform startpositie 2016-2020 60.135 52.320 52.836 53.028 53.256 

      

Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2016      

1. Gemeentefonds meicirculaire 502 0 0 0 0 
2. Kapitaallasten 44 0 0 0 0 
3. Rente Grondbedrijf -226 0 0 0 0 
4. CAO ontwikkeling -200 -200 -200 -200 -200 

5. Arbeidsplaatsen voor mensen met een 
beperking 

-42 -84 -125 -167 -209 

6. Vennootschapsbelasting -93 -93 -93 -93 -93 

6. Reserves grondbedrijf 93 93 93 93 93 

7. Voorziening APPA -14 -100 55 20 21 

8. Opleidingskosten -139 0 0 0 0 
8. Reserve optimalisering bedrijfsvoering 139 0 0 0 0 
9. Automatisering -100 0 0 0 0 

9. Reserve automatisering 100 0 0 0 0 

10. Elektronische dienstverlening -230 0 0 0 0 

10. Reserve elektronische dienstverlening 230 0 0 0 0 

11. Informatiebeveiliging -20 -40 0 0 0 

12. Leges burgerzaken -50 0 0 0 0 

13. Afvalbakken gemeentelijke gebouwen -31 0 0 0 0 

14. Post onvoorzien 208 0 0 0 0 
15. Onvoorzien onderhoud gebouwen -32 0 0 0 0 
16. Uren Grondbedrijf -18 0 0 0 0 
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(bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 

17. Hervorming PGB -140 0 0 0 0 
18. Personeel 3D's -56 -170 -114 0 0 

18. Reserve sociaal domein 56 0 -56 0  

19. Administratieve wijzigingen -60 -39 0 0 0 
20. Gemeentefonds septembercirculaire 305 0 0 0 0 
21. Overig -16 -101 -101 -88 -87 

      

Totaal wijzigingen 2e bestuursrapportage 2016 210 -734 -541 -435 -475 

      

Saldo programma na 2e bestuursrapportage 2016 60.345 51.586 52.295 52.593 52.781 

      

 

 

Toelichting financiële ontwikkelingen tweede bestuursrapportage 2016  

Nr. Onderwerp Toelichting 

1 Gemeentefonds meicirculaire 
2016 

Op basis van de meicirculaire 2016 stellen we de raming voor 
2016 positief  bij. 
Via de raadsinformatiebrief van 17 juni 2016 informeerden we de 
raad hier al over. Tegenover dit voordeel staat een nadeel op 
programma 3 van € 389.000 dit gedeelte wordt opgevangen 
binnen de budgetten van het sociale domein.  

2 Kapitaallasten Investeringen in de gemeentewerf (een overkapping voor de 
stalling van voertuigen) is later gereed dan verwacht door 
weersomstandigheden. Hierdoor worden de kapitaallasten 
uitgesteld en ontstaat er een incidenteel voordeel. 

3 Rente grondbedrijf In 2016 is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
aangepast. Eén van de onderdelen die wijzigen,  is het 
rentepercentage dat toegerekend mag worden aan de 
grondexploitaties. Voor Etten-Leur gaan we in 2016 uit van een 
percentage dat van 3% naar 1,6% gaat. In de eerste 
bestuursrapportage 2016 namen we hiervoor  al een bedrag op  
maar dit was (achteraf) te laag ingeschat en we stellen dat nu bij. 

4 CAO ontwikkeling In de begroting is rekening gehouden met een verhoging van de 
loonkosten van 1,25% (€ 250.000). De landelijke 
onderhandelingen hebben er toe geleid dat de CAO verhoging in 
2016 3% is geworden. Dit leidt in 2016 tot extra loonkosten van 
€ 450.000. Hierdoor resteert een structureel tekort van 
€ 200.000. 

5 Arbeidsplaatsen voor mensen 
met een beperking 

Met de Participatiewet wil de regering ervoor zorgen dat meer 
mensen met een arbeidsbeperking meedoen op de arbeidsmarkt. 
Volgens de banenafspraak creëren de gemeenten elk jaar extra 
banen voor mensen met een arbeidsbeperking, tot er in 2023 in 
totaal 5.250 extra banen zijn. De Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) heeft deze afspraak samen met de andere 
overheidswerkgevers en de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) gemaakt. 
Voor de gemeente Etten-Leur als werkgever betekent dit dat we 
jaarlijks 1,5 arbeidsplaatsen moeten creëren, in 2020 zijn dit in 
totaal  7,5 arbeidsplaatsen extra. 
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Nr. Onderwerp Toelichting 

6 Vennootschapsbelasting Voor Grondexploitatie en Parkeren wordt de gemeente voor de 
vennootschapsbelasting aangemerkt als onderneming. 
Bij de Grondexploitatie is de fiscale winst € 550.000. Dit bedrag is 
belastbaar. Bij Parkeren ontstaat na toepassing van de vrijstelling 
voor straatparkeren een negatief fiscaal resultaat van € 178.000.  
Per saldo resteert een fiscale winst van € 372.000 waarvoor 
€ 93.000 vennootschapsbelasting betaald moet worden. 

 Reserves grondbedrijf De te betalen vennootschapsbelasting van € 93.000 wordt 
verrekend met de reserves van het grondbedrijf, dit omdat de 
fiscale winst door het Grondbedrijf gemaakt wordt. 

7 Voorziening pensioen politieke 
ambtsdragers  

De uitgangspunten voor de voorziening Algemene Pensioenwet 
Politieke Ambtsdragers (APPA)  actualiseerden we opnieuw 
(rentepercentage, levensverwachting, pensioengrondslag) . 
Hieruit blijkt dat de voorziening hoger moet zijn dan eerder 
gedacht. 

8 Opleidingskosten Om het kennis niveau van de medewerkers op peil te houden 
en/of te vergroten is voor het jaar 2016 € 75.000 extra nodig. 
 

 
 

Reserve optimalisering 
bedrijfsvoering 

Deze extra opleidingskosten worden verrekend met de reserve 
optimalisering bedrijfsvoering.  Bij de jaarrekening 2015 is 
€ 292.000 aan deze reserve toegevoegd.  

9 Automatisering In 2016 is een afrekening ontvangen van de kosten voor 
informatie- en communicatietechnologie (ICT) 2015. De 
loonkosten zijn in 2015 lager ingeschat, deze kosten nemen we 
nu op. 
 

 Reserve automatisering Deze extra kosten worden verrekend met de reserve 
automatisering. 

10 Elektronische dienstverlening In de Burgerzakenapplicatie zou dit jaar al een aantal e-Diensten 
gerealiseerd worden. Dit heeft door externe oorzaken vertraging 
opgelopen, waardoor kosten in een later stadium gemaakt 
worden. 

 Reserve elektronische 
dienstverlening 

Door de vertraging wordt minder aan de reserve onttrokken. 

11 Informatiebeveiliging Met de digitalisering en de opkomst van diverse nieuwe 
technologieën moeten we steeds meer stilstaan bij onze privacy. 
Het is daarom noodzakelijk om vanaf 2016 een vervolg te geven 
aan de verdere implementatie van maatregelen op het gebied 
van informatiebeveiliging en privacybescherming. Zo gaan we 
ondermeer invulling geven aan de Baseline Informatiebeveiliging 
Gemeenten (BIG) en de aanstaande Europese 
Privacyverordening. 

12 Leges Burgerzaken Op basis van nieuwe prognoses stellen we de opbrengst naar 
beneden bij. Het aantal aangevraagde reisdocumenten, 
rijbewijzen en huwelijkssluitingen blijken  minder te zijn dan 
geraamd was.  
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Nr. Onderwerp Toelichting 

13 Afvalbakken gemeentelijke 
gebouwen 

In het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015-2018 staat 
beschreven dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft om toe 
te kunnen werken naar een CO2-neutrale organisatie. CO2-
neutraal is een term die aangeeft dat een proces niet bijdraagt 
aan klimaatverandering en dat voor een organisatie een 
(productie)proces of een product, de uitstoot van broeikasgassen, 
zoals CO2, wordt gecompenseerd.  Door de afvalstromen intern 
nog optimaler te scheiden kan de component restafval nog 
sterker afnemen. Er worden afvalunits geplaatst op centrale 
plekken binnen de kantoren. De kosten van deze afvalbakken 
worden ten laste gebracht van de post onvoorzien. 

14 Post onvoorzien Ter dekking van diverse voorstellen (afvalbakken en inrichting 
sporthal Turfschip)  wordt € 51.000 aan de post onvoorzien 
onttrokken. Het restant van de post onvoorzien € 157.000 wordt 
ingezet ter dekking van het negatieve saldo van deze 2e 
bestuursrapportage.  Het saldo van de post onvoorzien is na deze 
bestuursrapportage € 0. 

15 Onvoorzien Onderhoud 
Gebouwen 

Herberekening van de post onvoorzien onderhoud gebouwen. 
Per saldo betekent dit een nadeel van € 25.000. 

16 Uren Grondbedrijf Bij projecten Grondbedrijf maken medewerkers vooraf ramingen 
voor het werk. Het Grondbedrijf vergoedt de uren aan de 
Algemene Dienst. We houden hiermee in de begroting rekening. 
In de praktijk komen raming en tijdstip van uitvoering van werk 
soms niet altijd overeen en is correctie nodig. In 2016 vergoedt 
het Grondbedrijf voor € 212.000 aan extra uren voor projecten 
uit de programma’s 2 en 3. We passen hierop een correctie toe 
van € 18.000 omdat minder uren nodig zijn voor diensten van de 
Algemene Dienst. In totaal komt de extra vergoeding uit op 
€ 193.000. 

17 Hervorming persoonsgebonden 
budgetten (PGB) 

Voor de uitvoering van de taakstelling voor huishoudelijke 
ondersteuning zetten we ook de persoonsgebonden budgetten 
(PGB's) om naar resultaatsturing. Dit vraagt een eenmalige 
investering (tijdelijke externe formatie) voor Etten-Leur van 
€ 140.000. Dit bedrag dekken we uit het budget 
investeringsimpuls (programma 3). 

18 Personeel 3D's In de kadernota 2017 is voor de jaren 2017 en 2018 tijdelijk 
budget opgenomen voor personele investeringen voor Wmo en 
Jeugd en voor een projectleider wijkteams. Een gedeelte hiervan 
zetten we in 2016 al in.  

 Reserve sociaal domein Deze extra personele investeringen worden verrekend met de 
reserve sociaal domein. 

19 Administratieve wijzigingen Dit betreffen administratieve wijzigingen tussen de programma's 
die per saldo budgettair neutraal verlopen. 

20 Gemeentefonds september 
circulaire 2016 

Op basis van de septembercirculaire 2016 stellen we de raming 
voor 2016 positief  bij als gevolg van een hoger accres en een 
bijdrage in het kader van het uitwerkingsakkoord verhoogde 
asielinstroom. 

21 Overig Betreft diverse kleine mutaties 
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Wanneer vertrouwen? 

✓ Afspraken nakomen 
✓ Betrekken wanneer je nodig bent 
✓ Geeft antwoord 
✓ Transparantie 
✓ Openheid  
✓ Doen wat je zegt en wat van je 

wordt verwacht 
✓ Tijdigheid 
✓ Geld wordt goed besteed 
✓ Ruimte voor initiatieven 

2.1.2 Begroting 2017 

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? 

De vijf O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties,  

Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden) hebben 

vertrouwen in de gemeente. 

 

Doelstellingen op programmaniveau: 

✓ In Etten-Leur is ruimte voor initiatieven: taken worden op een 

volwaardige en gelijkwaardige wijze uitgevoerd door de vijf O’s, 

uitgaande van de eigen verantwoordelijkheid.  

✓ De gemeente betrekt de vijf O’s bij en informeert de vijf O’s over de voorbereiding, vaststelling en 

uitvoering van beleid.  

✓ De dienstverlening aan de vijf O’s is tijds- en plaatsonafhankelijk, uitstekend en transparant. 

Digitaal waar mogelijk, fysiek contact waar nodig. 

✓ Samenwerking levert voordelen op voor de kwaliteit en/of middelen.  

✓ Geld wordt goed besteed:  

o De meerjarenraming is structureel sluitend.  

o Er is een goede balans tussen prijs (lokale lasten) en het kwaliteitsniveau (voorzieningenniveau 

diverse beleidsvelden).  

 

Verbonden partijen 

Aan de realisatie van de doelstelling  ‘samenwerking levert voordelen op voor de kwaliteit en/of 

middelen’ leveren de volgende verbonden partijen een bijdrage: 

- Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant 

- Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant 

- Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief 

- N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (B.N.G.) 

- Gemeenschappelijke Regeling ICT West-Brabant-West 

- Stichting Inkoopbureau West-Brabant 

 

Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de paragraaf 3.6 verbonden partijen en bijlage 7. 
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Welke effectindicatoren hanteren we hierbij? 

Effectindicator Realisatie 2015 Begroting 
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Percentage van de inwoners 

dat veel - heel veel  

vertrouwen heeft over de 

wijze waarop de gemeente 

wordt bestuurd.
1
  

36% 26% 29% 36% 37% 37% 38% 38% 

Het gemiddelde 

rapportcijfer dat inwoners 

geven voor de 

samenwerking met inwoners 

en organisaties en de mate 

waarin zij worden betrokken 

bij de totstandkoming en 

uitvoering van beleid.
2
  

6,2 6,0 6,1 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 

Algemeen oordeel van de 

inwoners over de individuele 

dienstverlening.
3
 

7,9 7,8 7,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

De plaats op de ranglijst 
gemeentelijke woonlasten in 
West-Brabant.

4
 

2 n.v.t. n.v.t. Mini-

maal 

plaats 

5 

Mini-

maal 

plaats 

5 

Mini-

maal 

plaats 

5 

Mini-

maal 

plaats 

5 

Mini-

maal 

plaats 

5 

1 
Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> bestuur en organisatie 

2
 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> bestuur en organisatie 

  Bij de deelnemende gemeenten WaarStaatJeGemeente.nl was in 2014 en 2015 de hoogste score 6,5 
3
 Bron: Dashboard Dienstverlening -voorheen  Benchmark Publiekszaken- / rapportcijfer 1-10 / het cijfer betreft het 

  gemiddelde van de scores in het Dashboard Dienstverlening op tevredenheid balie, telefoon en digitaal. 
4 

Bron: COELO Atlas (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) 

 

Beleidskader 2014-2018 

 We investeren in de relatie met onze partners en zijn zelf een betrouwbare partner; 

 Spreken is zilver, luisteren is goud; 

 Etten-Leur is een krachtige entiteit in de regio en heeft regie op samenwerking; 

 Dienstverlening digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet; 

 Persoonlijk betekent met menselijke maat en gastheerschap. 

 

In het Bijlagenboek is per product opgenomen wat de activiteiten voor 2017 zijn. 
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Wat kost het?   

  Werkelijk Raming Raming Meerjarenraming 

bedragen (* € 1.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lasten           9.839          11.981        16.236        16.502        16.182        16.449  

Baten         73.830          72.207        68.013        68.690        68.823        69.344  

Totaal saldo van baten en lasten 
programma         63.991          60.226        51.776        52.188        52.642        52.895  

              

Mutaties eigen vermogen:             

Toevoeging reserves           1.483            2.891             250             250             250                   -  

Onttrekking reserves           1.027            2.799             794             898             636             361  

Resultaat programma         63.535          60.135        52.320        52.836        53.028        53.256  

              

Incidenteel              

Incidentele lasten               981            4.020          1.351          1.490          1.186             824  

Incidentele baten           1.127            3.054             794             898             636             361  

Resultaat structureel programma         63.389          61.101        52.878        53.428        53.577        53.718  

              

 

Welke omgevingsfactoren zijn er?  

Thema Factoren 

Demografisch  Mogelijke instroom arbeidsmigranten: invloed op dienstverlening 
(voorzieningen specifieke dienstverlening).  

 Door veranderende samenstelling bevolking enerzijds behoefte aan 
toenemende digitalisering, anderzijds toenemende behoefte aan 
vangnetfuncties. 

 Instroom van statushouders en mogelijke instroom van asielzoekers: 
invloed op dienstverlening (voorzieningen specifieke dienstverlening).  

Ecologisch  Door toenemende digitalisering minder papierverbruik. 

Sociaal Maatschappelijk  Individualisering versus netwerksamenleving. 
 Initiatieven van inwoners en partners. 
 De mate waarin inwoners zelfredzaam kunnen en willen zijn. 

Technologisch  Digitalisering en beschikbaarheid gegevens door en voor inwoners, 
bedrijven en instellingen. 

 Informatie en communicatie gaat steeds sneller door (toegankelijkheid) 
internet en andere digitale kanalen en media.  

 Beveiligingsrisico’s digitale gegevens en systemen.  
 Privacybescherming. 

Economisch  Werkloosheid. 
 Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt. 
 Leegstand. 
 Bestedingspatroon Rijksoverheid. 

Politiek juridisch  Opschaling en herindeling gemeenten. 
 Samenwerking(sverbanden). 
 Vernieuwing en versterking lokale democratie. 
 Sturing vanuit landelijke overheid en/of Europa. 
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2.2 Programma 2 Wonen   

 

2.2.1 Ontwikkelingen tweede bestuursrapportage 2016  

 

Beleidsmatige ontwikkelingen 2016 

 

Omgevingsvisie  

Het afgelopen half jaar verkenden we met partners de toekomstopgaven die zij belangrijk vinden 

voor de Omgevingsvisie. Nog niet alle onderwerpen zijn verkend. Dit najaar spreken we nog met 

Industriële Kring, MKB, Kopgroep Winkelhart en Koninklijke Horeca Nederland over welke 

toekomstopgaven zij zien. We hopen de verkenningsfase nog dit jaar af te ronden. In 2017 gaan we 

de Omgevingsvisie schrijven. Op 9 juli 2015 informeerden we de gemeenteraad over de planning. We 

halen deze planning niet. De gemeenteraad krijgt via een tussendocument informatie over de stand 

van zaken en aangepaste planning. Daarnaast moeten we rekening houden met regionale 

initiatieven. 

 
Herziening bestemmingsplannen 
Elk jaar is er budget voor de herziening van bestemmingsplannen. Dit jaar is maar een deel van het 
budget nodig. Daarvoor zijn drie redenen. De eerste reden leest u hierboven onder Omgevingsvisie. 
De tweede reden houdt verband met de invoering van de Omgevingswet. We willen dubbel werk 
zoveel mogelijk voorkomen. Bestemmingsplannen worden straks het omgevingsplan. In een 
overgangsperiode moet dit plan voldoen aan de eisen uit de wet. We weten nog niet aan welke 
voorwaarden bestemmingsplannen moeten voldoen om als omgevingsplan verder te kunnen gaan. 
De invoeringswet moet daarover uitsluitsel geven. Het Rijk komt eind 2016 met een concept voor de 
invoeringswet. De derde reden houdt verband met de ‘verplichte’ doorvertaling van provinciale 
regels voor ‘mestbewerking en veehouderij’ (artikelen 33 en 34 provinciale verordening Ruimte) in 
onder andere het bestemmingsplan ‘Buitengebied’.  We hebben dit nog niet opgepakt, andere 
projecten (zoals 380 KV - hoogspanningsleiding, plan tot verbetering van regionale waterkeringen) 
kregen prioriteit. Bovendien zijn we in gesprek met de provincie over de noodzaak tot doorvertaling. 
In Etten-Leur komt het probleem beperkt voor en door de rechtstreekse werking van de provinciale 
regels houden we grip op ongewenste ontwikkelingen. We verwachten in het vierde kwartaal 2016 
een reactie van de provincie. Ons voorstel is om een relevant deel van budget 2016 over te hevelen 
naar 2017. Mochten uit de invoeringswet of het overleg met de provincie blijken dat de herziening 
van bestemmingsplannen toch moeten worden opgepakt dan er hoeft geen extra budget 
beschikbaar te worden gesteld. 
 
Omgevingsdienst West-Brabant  
In de eerste bestuursrapportage 2016 hielden we al rekening met hogere tarieven en bijdragen aan 

de Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB). Ondanks bezwaren van sommige gemeenten stemden 

op 13 juli 2016 de meeste gemeenten in met de beleidsmatige en financiële kaders voor de jaren 

2016 en 2017 en het meerjarenkader tot 2020. Dit plan moet ertoe leiden dat er over twee jaar een 

financieel gezonde organisatie staat. In de paragraaf ‘verbonden partijen’ leest u meer informatie.  

 
Wonen  
In de kadernota 2017-2020 kondigden we aan bij de tweede bestuursrapportage nadere informatie 

te verstrekken over het ‘Uitvoeringsprogramma Wonen’. Dit programma is in het vierde kwartaal 

2016 gereed. We nemen in de begroting 2017 bedragen op voor wijkgerichte invoering van het 
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project ‘Wonen met Gemak’ en een vergoeding voor een doorstroommakelaar (zie paragraaf 4.3.5 : 

Geraamde incidentele lasten en baten per programma). 

 

Centrumparkeren  
Op 4 juli 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met nieuwe regels voor het parkeren in het 

centrumgebied (onder andere eerste en tweede parkeervergunning gratis, eerste kwartier gratis). De 

financiële gevolgen zijn verwerkt in de tweede bestuursrapportage. 

 

Uitvoering  

 

Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen? 

1e Berap   2e Berap 

 

 

 

   

In dit programma zijn 122 doelstellingen opgenomen. Hiervan verlopen er 22 niet volgens plan en 

worden 7 doelstellingen waarschijnlijk dit jaar niet gehaald. Deze doelstellingen lichten we in het 

bijlagenboek bij de betreffende producten toe. 
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Financiële ontwikkelingen  
(bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 

Saldo programma conform startpositie 2016-2020 -19.431 -14.105 -14.306 -14.222 -14.301 

      

Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2016      

1. Parkeren -64 -68 -70 -72 -74 
2. Onderhoudsbudgetten producten 57 48 50 52 53 
3. Nutsvoorzieningen 59 57 57 57 57 
4. Riolering 206 

    4. Toevoeging R&V resultaat Riolering -206 
    5. Planologie, bestemmingsplannen 65 -65 

   5. Reserve Planologie, bestemmingsplan -65 65 
   6. Onderwijshuisvesting Voortouw -100 -281 
   6. Onttrekking reserve Algemene risicoreserve 100 281 
   7. Uren Grondbedrijf 30 

    8. Herziening bouwleges -126 55 -33 -34 -14 
9. Huisvesting Jeugd en Jongerenwerk -50 -65 -65 -65 -65 
10. Kapitaallasten klein onderhoud verhardingen en 
openbare verlichting 239 0 0 0 0 
10. Dekkingsreserve kapitaallasten -239 0 0 0 0 
11. Kapitaallasten onderwijs                 76  0 0 0 0 
11. Dekkingsreserve kapitaallasten onderwijs                -76  0 0 0 0 
12. Kapitaallasten huisvesting ouderenwerk (de Linde)              -190  0 0 0 0 
12. Algemene risicoreserve               215  0 0 0 0 
13. OZB en waterschapslasten                -53  -53 -53 -53 -53 

14. Overig 34 -3 -3 -18 -17 

Totaal wijzigingen 2e bestuursrapportage 2016 -88 -29 -117 -133 -113 

      

Saldo programma na 2e bestuursrapportage 2016 -19.519 -14.134 -14.423 -14.355 -14.414 

       

Financiële ontwikkelingen tweede bestuursrapportage 2016 

Nr. Onderwerp Toelichting 

1 Parkeren We hebben minder opbrengsten voor parkeren. We noemen 
twee redenen: het nieuwe parkeerbeleid (zie voor toelichting: 
beleidsmatige ontwikkelingen) en tijdelijk geen opbrengsten uit  
de parkeerautomaten in de Bisschopsmolenstraat vanwege 
uitvoering van reconstructie. 

2 Onderhoudsbudgetten producten Omdat taken en gebouwen zijn afgestoten verlaagden we 
hiervoor de onderhoudsbudgetten. 

3 Nutsvoorzieningen We kunnen de kosten voor nutsvoorzieningen verlagen doordat 
gebouwen zijn afgestoten of in gemeentegebouwen (energie-
besparende) ledverlichting is toegepast. 

4 Riolering In 2016 zijn er minder incidentele herstelwerkzaamheden aan 
het riool .Daarnaast hadden we tot op heden minder kosten 
voor het oplossen van calamiteiten. Dit leidt tot een incidentele 
verlaging van het budget.  
 

 Reserve Riolering Het budget voor riolering dat dit jaar niet nodig is, storten we 
terug in de reserve Riolering. 

5 Planologie, bestemmingsplan We hevelen een deel van het budget voor herziening bestem-
mingsplannen over naar 2017 (zie voor toelichting: 
beleidsmatige ontwikkelingen). 
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Nr. Onderwerp Toelichting 

 Reserve Planologie Het bedrag dat wordt overgeheveld storten we in de reserve 
Planologie. 

6 Onderwijshuisvesting 'het Voortouw' De klimaatinstallatie van de brede school ‘Het Voortouw’ moet 
worden vervangen omdat de huidige installatie niet goed 
functioneert. 

 Algemene risicoreserve De vervanging van de klimaatinstallatie dekken we uit de 
algemene risicoreserve. 

7 Uren Grondbedrijf Bij projecten Grondbedrijf maken medewerkers vooraf 
ramingen voor werk gedurende het gehele project. Het 
Grondbedrijf vergoedt de uren aan de Algemene Dienst. We 
hebben te maken met een raming. In de praktijk komen raming 
en werk niet altijd overeen en is correctie nodig. Zo ook voor 
projecten horend tot programma 2 (Spoorzone, De Streek). We 
boeken op dit programma € 30.000 aan extra uren 

8 Herziening bouwleges Ter voorbereiding van de begroting ramen we voor welke 
projecten een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend. 
We stellen vast dat voor sommige projecten de aanvraag niet 
dit jaar meer wordt ingediend (bijvoorbeeld het zwembad).We 
hebben daardoor in 2016 minder legesinkomsten. De raming 
2017 hebben we beperkt verhoogd. Omdat er meer 
vergunningsvrij kan worden gebouwd, houden we structureel 
rekening met lagere opbrengsten. 

9 Huisvesting Jeugd en Jongerenwerk, 
taakstelling realisatie 

We hebben een correctie toegepast voor de kosten onderhoud 
en energie voor gebouwen die langer in gemeentelijk beheer 
blijven. 

10 Kapitaallasten klein onderhoud 
verhardingen en openbare 
verlichting 

Als gevolg van capaciteitsgebrek voeren we in 2016 niet alle 
geplande werkzaamheden voor klein onderhoud verhardingen 
en openbare verlichting uit. Daardoor hebben we dit jaar 
minder uitgaven (kapitaallasten). 

10 Dekkingsreserve kapitaallasten Omdat we minder werk uitvoeren, onttrekken we minder geld 
aan de dekkingsreserve. 

11 Kapitaallasten onderwijs Als gevolg van capaciteitsgebrek kunnen we niet alle voor 2016 
geplande werkzaamheden bij onderwijsgebouwen uitvoeren. 
Daardoor hebben we dit jaar minder uitgaven (kapitaallasten). 

 Dekkingsreserve kapitaallasten 
onderwijs 

Omdat we minder werk uitvoeren, onttrekken we minder geld 
aan de dekkingsreserve. 

12 Kapitaallasten huisvesting 
ouderenwerk (de Linde) 

In het plan voor de verkoop en verbouwing van het pand ‘De 
Linde’ aan de Lambertusstraat 3 hielden we rekening met 
gedeeltelijke dekking van de kosten uit opbrengsten bij verkoop 
van het pand Stationsstraat 23. De opbrengst voor dit pand is 
lager dan geraamd. We hebben daardoor een tekort van € 
190.000.  

 Algemene risicoreserve We dekken het tekort uit de algemene risicoreserve. Daarnaast 
passen we een administratieve correctie van € 25.000 toe. 

13 OZB en waterschapslasten De nieuwbouw brede scholen leidt tot hogere bijdrage 
Onroerend Zaak Belasting en waterschapslasten. 

14 Overig Betreft diverse kleine mutaties. 
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2.2.2 Begroting 2017 

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken? 

In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven. 

 

Doelstellingen op programmaniveau 

 Etten-Leur is veilig, heel, schoon, groen en alles is goed bereikbaar 

en toegankelijk. 

 Etten-Leur biedt een gevarieerd, duurzaam en vraaggericht aanbod 

aan woningen en voorzieningen binnen bestaand stedelijk gebied. 

 

Verbonden partijen 

Aan de realisatie van beide doelstellingen leveren de volgende verbonden partijen een bijdrage: 

- Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant 

- Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen 

- Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

- N.V. Brabant Water 

 

Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen en bijlage 7. 

 

Welke effectindicatoren hanteren we hierbij? 

Effectindicator Realisatie 2015 Begroting 
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Score van het oordeel van 
inwoners over hun buurt als 
woon- en leefomgeving. 

1 

8,0 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Percentage van de inwoners 
dat (helemaal) eens is met 
de stelling zich thuis te 
voelen in hun buurt. 

2 

90% 97% 90% 89% 90% 90% 90% 90% 

Percentage van de inwoners 
dat zich altijd of meestal 
veilig voelt in de buurt.

3 

83 86 87 83  83 83 83 83 

Stand van zaken 
duurzaamheid  (Balans 
economie, ecologie en 
welbevinden) People – 
Planet – Profit)

4 

 
51 

 
49 

 
50 

 
53 

 
53 

 
p.m. 

 
p.m. 

 
p.m. 

1 
Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Leefklimaat -> Waardering buurt 

2 
Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Leefklimaat - > Buurt is schoont

 

3 
Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Openbare orde en veiligheid 

4 
Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Energie en Klimaat > Duurzaamheidbalans. Voor de jaren 2018 

en verder hebben we nog geen concreet doel geformuleerd. 

  

Wat is prettig  werken en 

leven? 

 Veilig 

 Schoon en duurzaam 

 Voorzieningen 

 Bereikbaarheid 

 Fijne buurt 

 Groen 

 Comfort 
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Beleidskader 2014-2018 

 We bouwen voor de vraag en bevorderen duurzaamheid; 

 Burgers voelen zich veilig in hun buurt; 

 Economie, ecologie en algemeen welbevinden zijn in balans; 

 Je komt vlot en veilig van de ene naar de andere plek; 

 Het openbaar gebied is toegankelijk en schoon; 

 De kwaliteit van het groen wordt alleen behouden door meer inzet van bewoners en bedrijven; 

 Geen vervuiling of schade door water; 

 We scheiden ons afval en dragen samen zorg voor minder zwerfafval; 

 Minder gemeentelijk vastgoed, kostprijsdekkende huur en meer samenwerken. . 

 

In het Bijlagenboek is per product opgenomen wat de activiteiten voor 2017 zijn. 

Wat kost het?1   

  Werkelijk Raming Raming Meerjarenraming 

bedragen (* € 1.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lasten         51.542          50.476        39.638        39.686        36.830        35.256  

Baten         30.725          27.237        23.686        23.208        21.536        21.466  

Totaal saldo van baten en lasten 
programma        -20.817         -23.239      -15.953      -16.479      -15.294      -13.790  

              

Mutaties eigen vermogen:             

Toevoeging reserves           4.899            2.951          1.692             652             133          1.931  

Onttrekking reserves           7.658            6.759          3.539          2.824          1.205          1.421  

Resultaat programma        -18.058         -19.431      -14.105      -14.306      -14.222      -14.301  

              

Incidenteel              

Incidentele lasten           5.807            7.181          3.268          2.406             456          2.071  

Incidentele baten           6.510            7.063          2.967          2.091             330          1.944  

Resultaat structureel programma        -18.761         -19.313      -13.804      -13.991      -14.096      -14.173  

 

Omgevingsfactoren 

Thema Factoren 

Demografisch Veranderende bevolkingssamenstelling (ontgroening, vergrijzing, 

arbeidsmigratie) 

Ecologisch Klimaatverandering, vervuiling en uitputting van grondstoffen. 

Sociaal maatschappelijk Burgerparticipatie, individualisering versus netwerksamenleving, flexibilisering 

arbeidsmarkt en toenemend beroep op zelfredzaamheid burger (waaronder 

langer thuis wonen). 

Technologisch Digitalisering en innovatie. 

Economisch Stagnerende en verminderde economische groei en digitalisering. 

Politiek juridisch Terugtredende overheid, uitvoering van meer taken op lokaal of via 

samenwerking op regionaal niveau in combinatie met eigen 

verantwoordelijkheid partners (onze inwoners, maatschappelijke organisaties, 

Ondernemers, Onderwijs ) 

                                                           
1
 Inclusief de baten en lasten van Grondbedrijf 
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2.3 Programma 3 Leven 

 

2.3.1 Ontwikkelingen tweede bestuursrapportage 2016 

Beleidsmatige ontwikkelingen 2016 

Jeugdzorg 

Er zijn nog veel factoren die het op dit moment onzeker maken wat de ontwikkeling van de middelen 

jeugdzorg in 2016 en de komende jaren zijn. Daarom houden wij vast aan de uitgangspunten van de 

begroting 2016, maar willen wel een signaal van onzekerheid afgeven. Hieronder leest u waar die 

onzekerheid vandaan komt. 

 Met ingang van 2016 gingen wij over op resultaatfinanciering op basis van arrangementen, 

waarbij wij afspraken dat 50% bekostigd wordt bij de start van het arrangement en de 

overige 50% uitbetaald wordt op het moment dat de resultaten van het arrangement zijn 

bereikt. Deze wijze van financiering leidt er toe dat de tweede betaling in een volgend 

kalenderjaar kan plaatsvinden.   

 Wij zien ook op dit moment in onze financiële administratie dat er nog veel aanbieders zijn, 

die zeer weinig hebben gefactureerd. We vermoeden dus dat er nog vele facturen zullen 

volgen.  

 Bij een enkele aanbieder is nog discussie over de tarieven voor arrangementen hoogcomplex, 

waarbij zij de vraag hebben om de tarieven tussentijds aan te passen. Een dergelijke 

aanpassing heeft uiteraard financiële gevolgen.  

 Bij een enkele aanbieder is nog discussie over de tarieven voor arrangementen voor 

hoogcomplexe jeugdzorg. Zij vragen om de tarieven tussentijds aan te passen wanneer dit 

noodzakelijk blijkt. Een dergelijke aanpassing heeft uiteraard financiële gevolgen.  

 

Participatiewet/minimabeleid 

De instroom in de bijstand is, geheel in lijn met de landelijke ontwikkeling, ook in de eerste helft van 

2016 hoger gebleken dan was voorzien. Hierdoor is het aantal bijstandsgerechtigden in het eerste 

half jaar van 2016 nog toegenomen. In de afgelopen maanden lijkt het aantal bijstandsgerechtigden 

zich te stabiliseren.  
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Uitvoering 

Wat is de stand van zaken bij de productdoelstellingen? 

 

1e Berap   2e Berap 

 

 

 

 

In dit programma zijn 93 doelstellingen opgenomen. Hiervan verlopen er 11 niet volgens plan en 

wordt 1 doelstelling waarschijnlijk dit jaar niet gehaald. Deze doelstellingen lichten we in het 

bijlagenboek bij de betreffende producten toe. 

 

Financiële ontwikkelingen 2016  
(bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 

Saldo programma conform startpositie 2016-2020 -41.373 -39.333 -38.885 -38.277 -38.010 

      

Wijzigingen 2e bestuursrapportage 2016      

1. Werkbegroting Jeugd * -168 -168 -168 -168 -168 

1. Inzet rijksbijdrage Jeugdzorg  161 161 161 161 161 
2. Budget investeringsimpuls  284 170 170 0 0 
2. Heronderzoek Zorg in Natura  -54 0 0 0 0 
3. Integratie-uitkering Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)* 58 0 0 0 0 
4. Persoonsgebonden budget (PGB) 2016 * 250 0 0 0 0 
5. Huishoudelijke Hulp Toelage * 327 0 0 0 0 
6. Afrekening PBG 2015 Wmo* 175 0 0 0 0 
7. Afrekening PGB 2015 Jeugd* 185 0 0 0 0 
8. Afrekeningen 2015 Jeugd begeleiding en 
veiligheid* -60 0 0 0 0 
9. Organisatiekosten werkplein 76 0 0 0 0 
9. Productiekosten re-integratie werkplein -61 0 0 0 0 
9. Productiekosten inkomen (BUIG) werkplein* -563 0 0 0 0 
10. Bijdrage Herstructurering Wvs* -33 0 0 0 0 
10. Voordelig exploitatieresultaat Wvs* 57 0 0 0 0 
11. Voorziening dubieuze debiteuren * 109 0 0 0 0 
12. Begeleiding statushouders* -185 0 0 0 0 
12. Bijdrage COA 185 0 0 0 0 
13. Algemene Uitkering -389 

    14. Herberekening nutsvoorzieningen 12 12 11 11 11 
15. Herberekening onderhoudsbudgetten 11 11 11 12 12 
16. Onvoorzien onderhoud gebouwen 9 

    17. Urenraming Grondbedrijf 182 
    18. Beheer en subsidie musea -40 
    19. Administratieve overboeking 40 39 

   20. Overig* -13 79 146 144 161 
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(bedragen x € 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 

21. Mutatie reserve Sociaal Domein* -468 -79 -83 -83 -99 
     

 Totaal wijzigingen 2e bestuursrapportage 2016 87 225 248 77 78 

      

Saldo programma na 2e bestuursrapportage 2016 -41.286 -39.108 -38.637 -38.200 -37.932 

      * Deze posten worden geheel of gedeeltelijk verrekend met de reserve sociaal domein. 

 

Financiële ontwikkelingen tweede bestuursrapportage 2016 

Nr. Onderwerp Toelichting 

1 Werkbegroting Jeugd Volgens de aangepaste werkbegroting Jeugd neemt de bijdrage 
aan JeugdzorgPlus toe met € 168.000. Dit bedrag wordt voor 
€ 161.000 gedekt uit de hogere rijksbijdrage Jeugdzorg. Het 
restant van € 7.000 wordt gedekt uit de reserve sociaal domein. 

2 Budget investeringsimpuls Binnen het gesloten systeem van het sociaal domein namen wij 
een investeringsimpuls op om een aantal taakstellingen binnen 
het sociaal domein te realiseren. In 2016 investeerden wij vanuit 
dit budget voor 2016 met name in de bekostiging van het 
heronderzoek Zorg in Natura (€ 54.000 Jeugdprofessionals), Re-
integratie (€ 90.000), Wet maatschappelijke ondersteuning 
(product 1.05 € 40.000) en de Hervorming PGB Wmo (product 
1.05 € 140.000). 

2 Heronderzoek Zorg in Natura De formatie jeugdprofessionals breidden we  voor de periode 
van 1-5-2016 tot 1-1-2017 uit met 1,5 fte via Stichting Spring om 
de 300 heronderzoeken Zorg in Natura Jeugd uit te voeren. Het 
budget van € 54.000 wordt gedekt uit het budget voor 
investeringsimpuls. 

3 Integratie-uitkering Wmo In de meicirculaire 2016 is de integratie-uitkering Wmo voor 
2016 verhoogd met € 58.000 oplopend tot € 177.000 in 2020. 
Deze extra middelen zijn bedoeld voor vernieuwing van de 
huishoudelijke hulp toeslag. Regionaal is deze vernieuwing in 
ontwikkeling. Deze vernieuwing wordt vanaf 2017 ingevoerd.  

4 Persoonsgebonden budget (PGB) 
Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) 2016. 

In de loop van 2016 zijn alle overgangscliënten vanuit de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten overgezet naar het 
nieuwe Wmo-stelsel en herïndiceerd. Niet alle klanten hebben 
een nieuwe Wmo-indicatie gekregen of hebben gekozen voor 
Zorg in natura. Uit doorrekening van het PGB-budget blijkt dat 
het budget aan PGB met € 250.000 kan worden verlaagd. We 
verrekenen het bedrag met de reserve sociaal domein 

5 Huishoudelijke Hulp Toelage Het aantal aanvragen voor de dienstencheques blijft achter 
waardoor een bedrag van € 327.000 kan worden afgeraamd. We 
verrekenen het bedrag met de reserve sociaal domein 

6 Afrekening PGB WMO 2015 In juli 2016 ontvingen wij van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) 
de afrekening PGB over 2015. Hieruit blijkt dat er geen sprake is 
geweest van volledige verzilvering van het toegekende PGB-
budget. Dit komt omdat binnen het oude systeem van de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in klassen werd 
geïndiceerd met een bandbreedte in uren. Niet alle cliënten 
hebben het maximale aantal uren van deze bandbreedte 
ingekocht. We verrekenen het bedrag met de reserve sociaal 
domein 
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Nr. Onderwerp Toelichting 

7 Afrekening PGB Jeugd 2015 In juli 2016 ontvingen wij van de SVB de afrekening PGB over 
2015. Hieruit blijkt dat er geen sprake is geweest van volledige 
verzilvering van het toegekende PGB-budget. We verrekenen het 
bedrag met de reserve sociaal domein 

8 Afrekeningen 2015 Jeugd, 
begeleiding en veiligheid 

In 2016 brachten zorgleveranciers nog voor € 60.000 aan kosten 
voor begeleiding in rekening over 2015. We verrekenen het 
bedrag met de reserve sociaal domein 

9 Werkplein De bijdrage in de organisatiekosten van het Werkplein blijkt lager 
te zijn dan in de kadernota was voorzien (€ 76.000).Dat komt 
omdat het budget volgens de kadernota nog was gebaseerd op 
de periode voor de uitvoering van de Participatiewet door het 
Werkplein. Om de taakstellingen op de uitkeringslasten BUIG 
(Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) te 
kunnen realiseren, investeerden wij extra in re-
integratieactiviteiten bovenop de reguliere werkpleintaken. 
Hierdoor ontstaat een overschrijding van de geraamde 
productiekosten re-integratie.  Ondanks deze investeringen is het 
aantal bijstandsgerechtigden toch nog gestegen in de eerste helft 
van 2016 door een aanhoudend hoge instroom in de bijstand. 
Daardoor worden de beoogde taakstellingen op de 
uitkeringslasten naar verwachting niet gerealiseerd. Hierdoor 
ontstaat een tekort op de uitkeringslasten (€ 563.000). Zonder de 
eerder genoemde extra investeringen in re-integratie was deze 
overschrijding hoger geweest.                     

10 Exploitatieresultaat 
Werkvoorzieningsschap (WVS) 

Het WVS heeft over 2015 een voordelig jaarresultaat behaald. 
Dit resultaat is tot een bedrag van € 57.000 terugbetaald aan de 
gemeente. Dit voordeel storten we in de reserve sociaal domein. 
Voor de herstructurering van het WVS is een budget noodzakelijk 
van € 33.000. We verrekenen het bedrag met de reserve sociaal 
domein. 

11 Voorziening dubieuze debiteuren Een deel van de begrote voorziening dubieuze debiteuren sociale 
zaken (t/m 31-12-2015) is niet nodig. We verrekenen het bedrag 
met de reserve sociaal domein 

12 Begeleiding statushouders Door de hogere taakstelling statushouders (vluchteling met 
verblijfsvergunning) stegen de kosten voor begeleiding en 
huisvesting. Deze kosten worden bekostigd door het Centraal 
orgaan opvang asielzoekers (COA). 

13 Algemene uitkering Op basis van de meicirculaire 2016 stellen we de raming voor 
2016 positief  bij. 
Via de raadsinformatiebrief van 17 juni 2016 informeerden we 
de raad hier al over. Tegenover een voordeel van € 502.000 op 
programma 1 staat een nadeel op programma 3 van € 389.000. 
Dit nadeel wordt opgevangen binnen de budgetten van het 
sociale domein.  

14 Herberekening nutsvoorzieningen Verlaging van budgetten nutsvoorzieningen door verkopen 
gebouwen en het gebruik van duurzamere LED verlichting. 

15 Herberekening 
onderhoudsbudgetten  

Verlaging van diverse onderhoudsbudgetten door vervallen van 
taken en afstoten gebouwen. 

16 Onvoorzien onderhoud gebouwen Herberekening van de post onvoorzien onderhoud gebouwen. 
Per saldo betekent dit een nadeel van € 25.000. 
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Nr. Onderwerp Toelichting 

17 Uren Grondbedrijf Bij projecten Grondbedrijf maken medewerkers vooraf ramingen 
voor het werk. Het Grondbedrijf vergoedt de uren aan de 
Algemene Dienst. We houden hiermee in de begroting rekening. 
In de praktijk komen raming en tijdstip van uitvoering van werk 
soms niet altijd overeen en is correctie nodig. Zo ook voor 
projecten horend tot programma 3 (brede scholen, zwembad, 
Nieuwe Nobelaer). We boeken op dit programma € 182.000 aan 
extra uren  

18 Beheer en subsidie musea De voortang van de privatisering en het beheer van musea is 
vertraagd. Hierdoor konden wij de taakstelling niet realiseren. 
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2.3.2   Begroting 2017 

Welke maatschappelijk effecten willen we bereiken?  

In Etten-Leur kan iedereen meedoen en voorzien in de kosten van 

levensonderhoud. 

 

Doelstellingen op programmaniveau: 

✓ De gemeente sluit aan op wat inwoners werkelijk nodig hebben om deel 

te kunnen (blijven) nemen aan de samenleving. 

✓ De gemeente creëert in samenwerking met de O’s   (Onze inwoners, 

maatschappelijke Organisaties , Ondernemers, Onderwijs en andere 

Overheden) de basisvoorwaarden om naar vermogen mee te kunnen 

doen in de samenleving. 

✓ De gemeente faciliteert in samenwerking met de O’s een voldoende en toegankelijk aanbod van 

voorzieningen. 

✓ De gemeente heeft zorg voor verenigingen en organisaties waarbij de inzet van vrijwilligers 

essentieel is. 

✓ Iedereen die op arbeid is aangewezen om te voorzien in de kosten van 

levensonderhoud participeert naar vermogen op de arbeidsmarkt. 

✓ Iedereen die niet kan voorzien in een eigen inkomen, kan aanspraak 

maken op een inkomensvoorziening. 

✓ Iedereen die aanspraak maakt op een inkomensvoorziening levert naar 

vermogen een bijdrage aan de samenleving. 

✓ De gemeente voorkomt dat inwoners onder de armoedegrens leven. 

 

Verbonden partijen 

Aan de realisatie van onderstaande doelstellingen: 

 de gemeente creëert in samenwerking met de O’s de basisvoorwaarden om naar vermogen mee 

te kunnen doen in de samenleving; 

 Iedereen die op arbeid is aangewezen om te voorzien in de kosten van levensonderhoud 

participeert naar vermogen op de arbeidsmarkt; 

 Iedereen die niet kan voorzien in een eigen inkomen, kan aanspraak maken op een 

inkomensvoorziening; 

 Iedereen die aanspraak maakt op een inkomensvoorziening levert naar vermogen een bijdrage 

aan de samenleving; 

 De gemeente voorkomt dat inwoners onder de armoedegrens leven 

 

leveren de volgende verbonden partijen een bijdrage: 

- Gemeenschappelijke Regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio West-

Brabant; 

- Gemeenschappelijke Regeling GGD West-Brabant; 

- Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-

Noord; 

- N.V. Rewin West-Brabant; 

- Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant (WVS); 

Wat houdt het in dat iedereen mee 
kan doen? 

✓ Vrije keuze 
✓ Iedereen is welkom 
✓ Vraaggericht aanbod 
✓ Geen drempels 
✓ Hulp en ondersteuning 
✓ Voldoende en toegankelijk 

aanbod van voorzieningen 
✓ Sociale contacten 
✓  

Wat houdt het in om te kunnen 
voorzien in de kosten van 
levensonderhoud? 

✓ Werk 
✓ Eigen inkomen 
✓ Inkomensvoorziening indien nodig 
✓ Werkgelegenheid 
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- Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-

Brabant. 

Voor een gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de paragraaf verbonden partijen en bijlage 7. 

 

Welke effectindicatoren hanteren we hierbij? 

 Effectindicator Realisatie 2015 Begroting 
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 Percentage inwoners dat 
(zeer) tevreden is over 
het  aanbod van 
(gezondheids) 
zorgvoorzieningen

1
 

90% 82% 84% 89%* 89% 89% 89% 89% 

 Percentage van inwoners 
dat (zeer) tevreden is 
over het  aanbod van 
sportvoorzieningen

2
 

80% 73% 73% 75%* 75% 75% 75% 75% 

 Percentage van inwoners 
dat (zeer) tevreden is 
over de nabijheid van 
aanbod basisonderwijs

3
  

91% 92% 91% 93%* 93% 93% 93% 93% 

 Waardering 
ondersteuning om te 
kunnen participeren in 
de maatschappij door 
inwoners met een 
beperking of in een 
zorgwekkende situatie

4
  

6,5 6,3 6,5 6,7 6,8 6,9 7,0 7,0 

BBV Personen met een 
bijstandsuitkering (aantal 
per 10.000 inwoners)

5 

273,6 398,7 257,1 273,6 - - - - 

BBV Netto arbeidsparticipatie 
(percentage van de 
werkzame 
beroepsbevolking ten 
opzichte van de 
beroepsbevolking

5 

67,8% 65,4% 66,1% 67,8% - - - - 

BBV Percentage kinderen (tot 
18 jaar) dat in een gezin 
leeft dat van een 
bijstandsuitkering moet 
rondkomen

6 

4,13% 
(2012) 

5,66% 
(2012) 

3,53% 
(2012) 

- - - - - 

*Bij de ambitie bij de begroting 2016 tot en met 2020 is uitgegaan van het uitgangspunt van het Beleidskader Gemeente 

Etten-Leur 2014-2018, namelijk het behoud van het voorzieningenniveau. Hierdoor kan het zijn dat deze percentages lager 

zijn dan de behaalde scores. 

 
1 

Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Gezondheid 
2
 Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Maatschappelijke participatie 

3 
Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Onderwijs 

4 
Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Maatschappelijke ondersteuning en zorg 
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5 
Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Werk en inkomen 

6 
Bron: WaarStaatJeGemeente.nl -> dashboard Etten-Leur -> Jeugd en jeugdhulpverlening 

 

Beleidskader 2014-2018 

 Eigen verantwoordelijkheid, initiatief en sociaal netwerk, met vangnet van de gemeente; 

 Gezond zijn doe je zelf, maar de gemeente helpt met preventie; 

 De jeugd doet actief mee; 

 Brede scholen zijn het sociale hart van de wijk; 

 Breed aanbod sportvoorzieningen behouden; 

 Maximaal ruimte voor particulier ondernemerschap voor cultuur(-educatie), toerisme en 

recreatie; 

 Samen werken aan de sociale structuur; 

 Werk boven uitkering; 

 Voldoende werkgelegenheid; 

 Draagkrachtnorm van 120%. 

 

In het Bijlagenboek is per product opgenomen wat de activiteiten voor 2017 zijn. 

Wat kost het?  

  Werkelijk Raming Raming Meerjarenraming 

bedragen (* € 1.000) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Lasten         54.599          53.957        50.747        50.224        48.017        48.162  

Baten         10.876          11.260        10.940        10.912        10.875        11.508  

Totaal saldo van baten en lasten 
programma        -43.723         -42.697      -39.807      -39.312      -37.142      -36.653  

              

Mutaties eigen vermogen:             

Toevoeging reserves           2.495                989             776          1.200          1.986          2.207  

Onttrekking reserves           2.454            2.313          1.249          1.628             851             851  

Resultaat programma        -43.764         -41.373      -39.333      -38.885      -38.277      -38.010  

              

Incidenteel              

Incidentele lasten           3.305            2.916          1.273          1.611             894             893  

Incidentele baten           3.283            2.640          1.269          1.648             871             871  

Resultaat structureel programma        -43.742         -41.097      -39.329      -38.921      -38.254      -37.987  

              

 

Welke omgevingsfactoren zijn er? 

Thema 
 

Factoren 

Demografisch  Veranderende bevolkingssamenstelling (vergrijzing, ontgroening, hogere 
levensverwachting, opleidingsniveau, hoger percentage alleenstaanden, 
toename arbeidsmigratie) 

Sociaal maatschappelijk  Drie decentralisaties Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning  en 
Participatiewet  

 Individualisering versus netwerksamenleving 
 De mate waarin inwoners zelfredzaam kunnen en willen zijn 
 Toegenomen werkloosheid als gevolg van de crisis 
 Ongezonde leefstijl en de gevolgen daarvoor voor de samenleving 
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Thema 
 

Factoren 

 Flexibilisering van de arbeidsmarkt 
 Toename eenoudergezinnen 
 Toename schuldenproblematiek 
 Toename algeheel opleidingsniveau 

Technologisch  Toegankelijkheid van informatie neemt toe: interneteconomie 
 Verdergaande automatisering en innovatie 
 Domotica (technologische ontwikkelingen bij het wonen) 
 Social media 
 Digitalisering dienstverlening versus de menselijke maat 

Economisch  Toegenomen werkloosheid 
 Aantrekkende economie 
 Toename arbeidsmigranten 
 Wet Markt en Overheid (kostprijsdekkend tarief/eerlijke concurrentie) 

Politiek juridisch  Verhoging eigen bijdragen voor voorzieningen 
 Schaalvergroting 
 De toegenomen verantwoordelijkheden als gevolg van de drie decentralisaties: 

uitvoering van meer taken op lokaal niveau, meer samenwerking op regionaal 
niveau in combinatie met eigen verantwoordelijkheid partners (andere 4 O’s: 
Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties, Ondernemers, Onderwijs) 

 Politieke continuïteit 
 Toename claimcultuur 
 Inzet op verdergaande vorm van privatisering 
 Terugtredende overheid 

 Rijksbezuinigingen 
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2.4 Beleidsindicatoren 

Voor de gemeenten is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten VNG en Kwaliteitsinstituut 

Nederlandse Gemeenten (KING) een lijst van indicatoren ontwikkeld en samengesteld. Daarbij 

golden een aantal belangrijke uitgangspunten: 

 

- de indicatoren leveren een bijdrage aan de versterking van het horizontaal toezicht; 

- de raadsleden worden daarmee in staat gesteld om op maatschappelijke effecten te kunnen 

sturen; 

- de indicatoren zijn van toepassing op alle gemeenten; 

- de indicatoren zijn gebaseerd op landelijke bronnen waardoor er geen extra informatie 

uitvraag hoeft te worden gedaan en zodat gemeenten automatisch deelnemen; 

- er worden bestaande bronnen gebruikt; 

- de indicatoren worden regelmatig door de bronnen gepubliceerd; 

- voor de indicatoren met betrekking tot het ‘sociaal domein’ is aangesloten bij de reeds 

bestaande ‘Gemeentelijke monitor sociaal domein’. 

 

Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat  

raadsleden op de belangrijke momenten in de planning & control cyclus zich een beeld kunnen 

vormen over behaalde en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van 

gemeenten te kunnen vergelijken moeten deze  indicatoren vanaf de begroting 2017 worden 

opgenomen.  

 

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl vindt u op het dashboard een speciale ‘tegel’ Besluit 

Begroting en Verantwoording. De hieronder vermelde indicatoren vindt u daar terug. 

 

indicator     waarde eenheid 

Woonlasten eenpersoonshuishouden 2016 Etten-Leur 630 euro 

  2016 Nederland 643   

Woonlasten meerpersoonshuishouden 2016 Etten-Leur 664 euro 

  2016 Nederland 716   

WOZ-waarde woningen 2016 Etten-Leur 224 euro x 1.000 

  2016 Nederland 209   

Nieuwbouw woningen 2013 Etten-Leur 5,8 per 1.000 woningen 

  2013 Nederland 6,6   

Fijn huishoudelijk restafval 2014 Etten-Leur 120 kg per inwoner 

  2014 Nederland 205   

Hernieuwbare elektriciteit 2014 Etten-Leur 16,9 % 

  2014 Nederland 8,7   

Misdrijven      

Winkeldiefstal 2015 Etten-Leur 1,5 per 1.000 inwoners 

  2015 Nederland 2,4   

Geweldsmisdrijven  2015 Etten-Leur 4,8 per 1.000 inwoners 

  2015 Nederland 5,4   

Diefstal uit woning  2015 Etten-Leur 2,8 per 1.000 inwoners 

  2015 Nederland 3,9   

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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indicator     waarde eenheid 

Vernieling en beschadiging 2015 Etten-Leur 6,6 per 1.000 inwoners 

  2015 Nederland 6,1   

Verwijzingen Halt 2014 Etten-Leur 175,0 per 1.000 inwoners 

  2014 Nederland 139,7   

Harde kern jongeren 2014 Etten-Leur 0,2 per 1.000 inwoners 

  2014 Nederland 1,3   

Jongeren met delict voor rechter 2012 Etten-Leur 1,80 % 

  2012 Nederland 2,57   

Ziekenhuisopname  2014 Etten-Leur 9 % 

verkeersongeval met een motorvoertuig 2014 Nederland 7   

Ziekenhuisopname  2014 Etten-Leur 10 % 

vervoersongeval met een fietser 2014 Nederland 10   

 

indicator     waarde eenheid 

Demografische druk 2016 Etten-Leur 55,8 % 

  2016 Nederland 53,0   

Niet-sporters 2014 Etten-Leur 47,8 % 

  2014 Nederland 49,9   

Banen 2015 Etten-Leur 749,2 per 1.000 inwoners 

  2015 Nederland 721,7 tussen 15-64 jaar 

Vestigingen 2015 Etten-Leur 116,6 per 1.000 inwoners 

  2015 Nederland 122,4 tussen 15-64 jaar 

Netto arbeidsparticipatie 2015 Etten-Leur 67,8 % 

  2015 Nederland 65,4   

Bruto gemeentelijk product  2013 Etten-Leur 101 index 

(verwacht/gemeten) 2013 Nederland 100   

Functiemenging 2015 Etten-Leur 53,1 % 

  2015 Nederland 51,3   

 

 

indicator     waarde eenheid 

Bijstandsuitkeringen 2015 Etten-Leur 273,6 per 10.000 inwoners van 

  2015 Nederland 405,1 18 jaar en ouder 

Lopende re-integratievoorzieningen 2015 Etten-Leur 258,7 per 10.000 inwoners van 

  2015 Nederland 311,9 tussen 15-65 jaar 

Wmo-cliënten met een   2015 Etten-Leur 570 per 1.000 inwoners 

maatwerkarrangement 2015 Nederland 567   

Achterstand onder jeugd      

% kinderen in uitkeringsgezin 2012 Etten-Leur 4,13 %  

  2012 Nederland 5,66   

% achterstandsleerlingen 2012 Etten-Leur 9,31 %  

  2012 Nederland 11,61   

% werkloze jongeren 2012 Etten-Leur 1,22 %  

  2012 Nederland 1,21   
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indicator     waarde eenheid 

Voortijdige schoolverlaters totaal 2012 Etten-Leur 3,1 %  

(VO + MBO) % 2012 Nederland 3,2   

Absoluut verzuim 2014 Etten-Leur 12 per 1.000 leerlingen 

  2014 Nederland 5   

Relatief verzuim 2014 Etten-Leur 72 per 1.000 leerlingen 

  2014 Nederland 60   

Jongeren met jeugdhulp 2015 Etten-Leur 11 % van alle jongeren tot 18 jaar 

  2015 Nederland 10   

Jongeren met jeugdreclassering 2015 Etten-Leur 0,5 % 

  2015 Nederland 0,5   

Jongeren met jeugdbescherming 2015 Etten-Leur 0,9 % 

  2015 Nederland 1,2   

 

Overige verplichte indicatoren: 

  

indicator     waarde eenheid 

Formatie Fte * 2015 Etten-Leur 6,9 per 1.000 inwoners 

  2015 Nederland -   

Bezetting Fte * 2015 Etten-Leur 6,4 per 1.000 inwoners 

  2015 Nederland -   

Apparaatskosten * 2015 Etten-Leur 491 euro per inwoner 

  2015 Nederland -   

Externe inhuur * 2015 Etten-Leur 9,8 kosten als % van de totale loonsom + 

  2015 Nederland - totale kosten inhuur externen 

Overhead  2017 Etten-Leur 9,2 kosten overhead als % van  

  2015 Nederland - de totale lasten 

 

* Bron: Vensters voor Bedrijfsvoering (vergelijkende cijfers 2015 niet beschikbaar) 
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3. Paragrafen   
 

Inleiding  

De begroting bestaat grofweg uit twee onderdelen: het financiële gedeelte en het beleidsmatige 

gedeelte. Het beleidsmatige gedeelte bestaat ook weer uit twee onderdelen: de programma’s en de 

paragrafen. De programma’s bespraken we in het vorige hoofdstuk. In de paragrafen gaat het met 

name over beheersmatige aspecten. Dit zijn aspecten die financiële gevolgen hebben of die van 

belang zijn voor het realiseren van de programma’s.  

De afbeelding hieronder geeft de relatie tussen de programma’s en paragrafen visueel weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de integratie van de tweede bestuursrapportage 2016 in de begroting is de stand van zaken 

2016 naast de verwachte ontwikkelingen voor 2017 voor de paragrafen in dit hoofdstuk opgenomen.  

 

 

  

Programma 

Bestuur en 

dienstverlening 

Programma 

Wonen 

Programma 
Leven 

Niet verplichte paragrafen 

Investeringen en Subsidies 

 

Verplichte paragrafen  

Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud 

kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen, 

Grondbeleid 
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3.1 Lokale heffingen   

 
Omschrijving 
Bij lokale heffingen gaat het om inkomsten die de gemeente ontvangt van inwoners. We maken 

onderscheid tussen belastingen en rechten. Belastingen zijn geldbedragen die inwoners betalen, 

zonder dat de gemeente daarvoor een directe tegenprestatie levert. Onroerendezaakbelasting (OZB) 

is een voorbeeld. Rechten betalen inwoners om kosten die de gemeente maakt te kunnen dekken. 

Dit zijn bijvoorbeeld rioolrecht en leges. 

Beleid en ontwikkelingen 
 
Lokale heffingen 

De tarieven van alle lokale heffingen passen we jaarlijks op basis van de Kadernota aan. Voor de 

tariefstijging van alle belastingen gaan we uit van het gemiddelde consumentenprijsindexcijfer over  

2015 (begrotingsjaar t-2). Voor deze begroting is dat 0,6%.  

Verder geldt voor alle rechten dat deze kostendekkend zijn. Dit is ook wat maximaal toegestaan is.  

 

Leges 

Bij de stijging van de leges zoeken we aansluiting bij de uitgangspunten voor de stijging van de 

loonkosten. Dit omdat het grootste deel van de legeskosten bestaan uit loonkosten. We gaan voor 

deze begroting uit van een stijging van 2,25%. 

 

Kwijtschelding 

Onder bepaalde voorwaarden verlenen we een kwijtschelding voor het rioolrecht en de 

afvalstoffenheffing. Deze kwijtschelding geldt alleen voor inwoners met een inkomen van minder dan 

100% van de bijstandsnorm. 

 

Overzicht hoofdlijnen van de diverse lokale belastingen en heffingen 

Belasting Hoofdlijnen 
OZB Eigenaren van woningen en eigenaren en gebruikers van bedrijfspanden en andere 

onroerende zaken moeten OZB betalen. De hoogte van het bedrag hangt af van de 

waarde van de onroerende zaak.  

Hondenbelasting Degene die één of meer honden heeft, betaalt hondenbelasting. Voor de eerste 

hond geldt een lager bedrag dan voor de andere honden. 

Precariobelasting Precariobelasting is een vergoeding voor het hebben van voorwerpen op, onder of 

boven de openbare gemeentegrond. Voorbeelden zijn reclamevoorwerpen aan de 

gevel, uitgestalde goederen of een terras. 

Parkeerbelasting Parkeerbelasting wordt betaald voor het parkeren van een voertuig op daartoe 

aangewezen plaatsen.  
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Rechten Hoofdlijnen 
Reinigingsheffingen  Afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de inzameling en verwerking van 

huishoudelijke afvalstoffen. Bedrijven, winkels en dergelijke kunnen de 

gemeente vragen het afval op te halen. Het reinigingsrecht is een vergoeding 

daarvoor. Reinigingsheffingen bestaan uit afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten. 

Rioolheffingen De gemeente zorgt voor de inzameling, het transport en de zuivering van het 

afvalwater, het afvloeiend hemelwater en het grondwater en het beperken van 

nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor gebouwen. Degene die 

gebruiker is van een woning, bedrijfspand of gebouw met een (in)directe 

aansluiting op de gemeentelijke riolering betaalt een vast tarief rioolheffing. 

Gebruikers die meer dan 500m³ per jaar afvoeren, betalen boven de 500 m³ een 

bedrag per m³.  

Lijkbezorgingsrechten Dit recht wordt geheven voor het gebruik van de begraafplaats of van diensten 

van de gemeente in verband met de begraafplaats. 

Leges De gemeente brengt voor tal van diensten kosten in rekening bij de aanvrager. 

Deze kosten worden leges genoemd. Vaak gaat het om administratieve diensten 

zoals het aanvragen van een vergunning.  

Marktgelden Degene die een standplaats inneemt betaalt marktgeld. Een standplaats kan op 

een marktterrein zijn of op een andere openbare plaats die bestemd is voor het 

ten verkoop uitstallen, het aanbieden of voorradig hebben en voor het verkopen 

van goederen, eetwaren en andere artikelen. 

 

Lokale lastendruk 
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) geeft jaarlijks de 

‘Atlas van de lokale lasten’ uit. Deze Atlas geeft inzicht in de woonlasten (afvalstoffenheffing, 

rioolrecht en OZB) per gemeente en de positie die de gemeenten ten opzichte van elkaar innemen. 

Wat de woonlasten betreft willen wij bij de 5 goedkoopste gemeenten van West-Brabant behoren. 

Op basis van de COELO-atlas 2016 neemt Etten-Leur de tweede plaats in. 
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In onderstaand overzicht zijn de tarieven 2016 en 2017 voor rioolrecht, afvalstoffenheffing, het 

reinigingsrecht en hondenbelastingen weergegeven. De OZB nemen we niet mee, omdat de hoogte 

van de belasting wordt beïnvloed door de (individuele) waardeontwikkelingen. Ook andere lokale 

heffingen nemen we niet mee, omdat deze meer incidenteel van aard zijn. 

Lokale heffing inwoners Lastendruk 2016 Lastendruk 2017 

Rioolrecht 

Vast bedrag 

Per m³ > 500 m³ 

 

208,80 

0,28 

 

207,00 

0,28 

Afvalstoffenheffing 

Vast bedrag 

Extra container 

 

168,00 

4,80 

 

162,00 

4,80 

Hondenbelasting 

Eerste hond 

Andere honden 

 

53,40 

133,50 

 

53,76 

134,40 

 

Lokale heffing bedrijven Lastendruk 2016 Lastendruk 2017 

Reinigingsrecht 

Vast bedrag 

Extra container 

 

145,00 

4,80 

 

150,00 

4,80 

 

Geraamde inkomsten 
In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de begrote opbrengst per belastingsoort. De 
begrote opbrengst van de lokale heffingen in 2017 bedraagt € 18.708.000. 
 

  Jaarrekening Begroting Begroting 

Belastingsoort                                         (Bedragen x € 1.000) 2015 2016 2017 

OZB 7.673 7.911 8.038 

Reinigingsheffingen 3.688 3.923 3.672 

Rioolrechten 3.950 4.177 4.013 

Hondenbelasting 220 213 218 

Lijkbezorgingsrechten 140 91 133 

Precariobelasting 41 27 41 

Leges omgevingsvergunningen 758 676 787 

Overige leges 761 976 1.061 

Marktgelden 40 42 43 

Parkeerbelasting 711 707 702 

Totaal 17.982 18.743 18.708 

 

Kostendekkendheid tarieven 
In het Besluit Begroting en Verantwoording is voorgeschreven een overzicht in hoofdlijnen op te 

nemen van de diverse heffingen. We maken inzichtelijk hoe we er voor zorgen dat de tarieven niet 

hoger dan kostendekkend zijn. Kostendekkend betekent dat de verwachte opbrengsten niet hoger 

zijn dan de verwachte kosten. 
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Overhead 

Bij de lasten houden we rekening met een opslag van 73% voor overhead op de salariskosten en de 

kosten van inhuur derden. Zie hiervoor paragraaf 4.1.3 Overhead. 

 

Compensabele BTW 

Voor overheidstaken kunnen gemeenten de BTW die ze moeten betalen declareren bij het BTW-

compensatiefonds. Denk hierbij aan afvalinzameling of rioolwerkzaamheden. Hierdoor is de BTW per 

saldo geen kostenpost voor de gemeente. Het BTW-compensatiefonds wordt echter gevoed door 

gemeenten zelf. Hiervoor zijn gemeenten gekort op de uitkering vanuit het Gemeentefonds. 

Door deze korting op het Gemeentefonds is het toegestaan om het BTW-bedrag wat we betalen toch 

in de berekening van het tarief mee te nemen.  

 

Marktgeld 

We verhoogden de tarieven met 0,6%. 

Kostendekkendheid   Marktgeld 

(Bedragen x € 1.000)   

    

Lasten  41 

    

Toe te rekenen kosten:   

Overhead 18 

Totale kosten 59 

    

Opbrengst  43 

    

Dekkingspercentage 73% 

 

Lijkbezorgingsrechten    

Voor de lijkbezorgingsrechten geldt een 100% kostendekking. 

Kostendekkendheid   Lijkbezorgingsrechten   

(Bedragen x € 1.000)     

      

Lasten  beheer begraafplaats 223 

  Salariskosten project -16 

  Eenmalige kosten project -67 

  Beheerskosten Binnentuin en Stationsstraat -31 

Netto kosten   109 

      

Toe te rekenen kosten:     

Overhead   28 

Totale kosten   137 

      

Opbrengst    133 

      

Dekkingspercentage   97% 
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Op de lasten voor het beheer van de begraafplaatsen voerden we twee correcties door, namelijk: 

1. Eenmalige kosten die betrekking hebben op het project begraafplaatsen; De salariskosten en 

de kosten derden die betrekking hebben op dit project worden in mindering gebracht; 

2. Beheerskosten Binnentuin en Stationsstraat worden in mindering gebracht. Het 

principebesluit is genomen om deze begraafplaatsen te sluiten en om te vormen naar 

gedenkparken. Vooruitlopend op het definitieve besluit, laten we nu al de beheerskosten van 

deze twee begraafplaatsen bij de berekening van de kostendekkendheid buiten 

beschouwing. 

 

Reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht). 

Voor de reinigingsheffingen geldt ook als uitgangspunt dat deze 100% kostendekkend moet zijn. 

Kostendekkendheid   Reinigingsheffingen   

(Bedragen x € 1.000)     

      

Lasten  taakveld reiniging 3.895 

Inkomsten taakveld reiniging (exclusief afvalstoffenheffing) -1.129 

Netto kosten   2.766 

      

Toe te rekenen kosten:     

Overhead   350 

BTW   556 

      

Totale kosten   3.672 

      

Opbrengst heffingen    3.672 

      

Dekkingspercentage   100% 

 

Een deel van de kosten van het vegen van de wegen nemen we als kostenpost mee voor het 

berekenen van de reinigingsheffing. In de kosten van taakveld reiniging is daarom € 122.000  

opgenomen als bijdrage aan taakveld wegen.  
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Rioolrecht 

Voor het rioolrecht geldt het huidige verbreed gemeentelijk rioleringsplan (VGRP) als uitgangspunt. 

Voor het rioolrecht geldt als uitgangspunt dat deze 100% kostendekkend moet zijn. 

 

Kostendekkendheid   Rioolrecht   

(Bedragen x € 1.000)     

      

Lasten  taakveld riool 3.235 

      

Netto kosten   3.235 

      

Toe te rekenen kosten:     

Overhead   172 

BTW   359 

Storting egalisatiereserve   232 

      

Totale kosten   3.998 

      

Opbrengst heffingen   3.998 

      

Dekkingspercentage   100% 

 

Een deel van de kosten van het vegen van de wegen nemen we als kostenpost mee voor het 

berekenen van de rioolrechten. In de kosten van taakveld riool is daarom € 125.000  opgenomen als 

bijdrage aan taakveld wegen.  

 

Leges 

De gemeente brengt voor een aantal diensten de kosten in rekening bij de aanvrager. Deze kosten 

noemen we leges. In de volgende tabel geven we per hoofdstuk van de tarieventabel inzicht in de 

mate van kostendekkendheid.  
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Hoofdstuk Titel I                                                            (bedragen x € 1.000) Kosten opbrengsten % 

1 Burgerlijke stand 84 54 64% 

2 Reisdocumenten 568 590 104% 

3 Rijbewijzen 201 254 126% 

4 Verstrekkingen uit Basisregistratie personen 10 8 80% 

5 Verstrekkingen uit het kiezersregister       

6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens       

7 Bestuursstukken       

8 Vastgoedinformatie       

9 Overige publiekszaken 41 33 80% 

10 Gemeentearchief       

12 Leegstandswet       

14 Marktstandplaatsen       

15 Winkeltijdenwet       

16 Kansspelen       

17 Telecommunicatie 44 44 100% 

18 Verkeer en vervoer *) 23 2 7% 

19 Diversen 67 34 51% 

Hoofdstuk Titel II Kosten opbrengsten % 

1 Begripsomschrijvingen       

2 Vooroverleg/beoordeling conceptoverleg 76 8 11% 

3 Omgevingsvergunning 716 757 106% 

4 Vermindering       

5 Teruggaaf       

6 Intrekking omgevingsvergunning       

7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project        

8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 19 21 115% 

11 In deze Titel niet benoemde beschikking       

Hoofdstuk Titel III Kosten opbrengsten % 

1 Horeca 12 5 39% 

2 Organiseren evenementen  of markten 25 10 39% 

3 Prostitutiebedrijven       

7 Niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking       

  Totaal 1.885 1.819  96% 

 

In de tabel met geraamde inkomsten is een legesopbrengst geraamd van € 1.848.000. In 

bovenstaande tabel komt de opbrengst uit op € 1.819.000. In het eerste bedrag zijn de leges voor 

naturalisaties meegenomen. Deze leges worden niet geheven op basis van de legesverordening. 

  

*) De leges bij het hoofdstuk verkeer en vervoer hebben betrekking op de invaliden parkeerkaart. Bij 

de 2e wijziging van de begroting 2017 verhogen we de opbrengst naar € 8.000. Het 

dekkingspercentage wordt dan 34%.  
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3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

 

Omschrijving 

Het weerstandsvermogen is de relatie tussen alle bekende risico’s waarvoor we geen maatregelen 

nemen en de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit de mogelijkheden en de 

middelen die de gemeente heeft (of kan hebben) om onvoorziene kosten op te vangen.  

Deze paragraaf geeft daarom inzicht in welke mate gemeente Etten-Leur risico’s met financiële 

gevolgen op kan vangen, zonder dat we hiervoor direct het beleid moeten aanpassen. Door de 

financiële risico’s te beheersen en de weerstandscapaciteit hierop af te stemmen, voorkomen we dat 

elke nieuwe financiële tegenvaller direct dwingt tot bezuinigen of lastenverzwaring.  

 

Relatie met de Programma’s 

In de verschillende producten (zie bijlage 1 Bijlagenboek begroting 2017) benoemen we de risico’s. 

De inventarisatie van deze risico’s komt samen in deze paragraaf.  

 

Risico’s  

 

Beleid 

De uitgangspunten voor risicomanagement zijn bepaald in het Beleidskader 2014-2018. Aan de 

uitwerking van dit kader wordt gewerkt, waarbij met name nog steeds aandacht is voor het 

vergroten van het risicobewustzijn, de organisatorische inbedding van het risicobeheer en de 

verbetering van de informatievoorziening.  

 

Inventarisatie 

Voor de geïnventariseerde risico’s in de begroting 2017 bepalen we een risicoscore. De risicoscore is 

de kans dat het risico zich voordoet vermenigvuldigd met het geldgevolg.  

 

Risicoscorekaart 

In de onderstaande risicokaart is het aantal risico’s weergegeven met een geldgevolg.  

 

x > € 1.000.000  1 1    

€ 500.000 < x < € 1.000.000 3 3  3 1 

€ 100.000 < x < € 500.000 4 10 19 10 1 

€ 10.000 < x < € 100.000  7 3 6 3 1 

x < € 10.000  3  1   

 

< of 1x per 5 jaar 1x per 5 jaar 1x per 2 jaar 1 x per jaar > 1x per jaar 
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De 10 grootste risico’s zijn:    

1. Achterblijvende economische ontwikkeling heeft gevolgen voor de economische bedrijvigheid en 

werkloosheid / instroom in de bijstand; 

2. Herverdeeleffecten Algemene uitkering gemeentefonds; 

3. Meer dan geraamde aanspraak op inkomensvoorzieningen; 

4. Grondbedrijf: vertraging bij de uitgifte van gronden van De Streek door onvoorziene 

omstandigheden; 

5. Crisismanagement: gevolgschade van een calamiteit voor rekening van de gemeente; 

6. Onvoldoende beschikbaarheid van banen voor de doelgroep van de Participatiewet 

(garantiebanen voor inwoners met arbeidsvermogen maar die niet het wettelijk minimum loon 

kunnen verdienen, voornamelijk vanwege een beperking); 

7. De O’s (Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties , Ondernemers, Onderwijs en andere 

Overheden) pakken in onvoldoende mate hun veranderende rol op waardoor de doelstellingen uit 

de Toekomstvisie ‘Etten-Leur doet het gewoon’ niet of slechts gedeeltelijk worden behaald;  

8. Financiële overschrijdingen bij verbonden partijen; 

9. Calamiteiten informatiebeveiliging, de risico’s van informatiebeveiliging/privacybescherming door 

bijvoorbeeld hacking, phishing of ongeautoriseerd gebruik systeem; 

10.  Aannames gemaakt bij de invoering van de drie decentralisaties (de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) , de Jeugdzorg en de Participatiewet) op basis waarvan beleids- en 

financiële keuzes zijn gemaakt blijken in de praktijk niet te kloppen.  

 

Weerstandsvermogen 

De weerstandscapaciteit bestaat uit de mogelijkheden en de middelen die de gemeente heeft (of kan 

hebben) om onvoorziene kosten op te vangen.  

 

Beschikbare weerstandscapaciteit 

In de tabel hieronder leest u de weerstandscapaciteit die de gemeente beschikbaar heeft. 

    

Prognose saldo begroting 0 

Algemene risicoreserve (*) 8.900.000 

Reserve exploitatierisico’s 7.250.000 

Onbenutte belastingcapaciteit 2.200.000 

Post onvoorzien 250.000 

Stille reserves PM 

Totaal beschikbare weerstandscapaciteit 18.600.000 

(*) Uitgangspunt voor bepaling van dit bedrag is de stand van de reserve bij het opstellen van de begroting 2017 minus de 

claims die op deze reserve rusten. 
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Benodigde weerstandscapaciteit 

Alle financieel vertaalde risico’s uit de producten en de paragraaf bedrijfsvoering bedragen bij elkaar 

€ 18.103.400. De risico’s doen zich niet allemaal tegelijk voor in hun maximale omvang. Daarom 

reserveren we niet dit totaalbedrag. We voerden een  risicosimulatie uit. Uit deze simulatie volgt dat 

het 90% zeker is dat we alle risico’s kunnen opvangen met een bedrag van € 10.809.900. Dit bedrag is 

dus de benodigde weerstandscapaciteit. 

 

Ratio van het weerstandsvermogen 

De ratio weerstandsvermogen geeft de verhouding weer van de beschikbare weerstandscapaciteit 

ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. 

 

Ratio weerstandsvermogen = Beschikbare weerstandscapaciteit / Benodigde weerstandscapaciteit. 

Op basis van de risicosimulatie is de ratio 1,7. 

 

Bij de jaarrekening over 2015 bedroeg de weerstandsratio 1,4. Het opmaken van de weerstandsratio 

is een momentopname. Risico’s veranderen immers voortdurend. In het  beleidskader is bepaald dat 

de ratio minimaal 1,0 moet zijn. Bij de behandeling van de begroting 2016 heeft de wethouder 

toegezegd dat het streven is  dat de weerstandsratio de komende jaren ten minste 1,1 bedraagt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stille reserves 

Een stille reserve ontstaat als de marktwaarde van een accommodatie hoger is dan de boekwaarde. 

Omvang, afzetbaarheid, de gebruiksmogelijkheden en de (on)mogelijkheid om de 

accommodaties/locaties te herontwikkelen bepalen de marktwaarde. Deze factoren zijn onzeker. 

Daarom brengen we de stille reserves jaarlijks in beeld  en nemen we dit op in de financiële positie 

reserves en voorzieningen bij de kadernota.  

 

Grote projecten 

Grip houden op de sturing en verantwoording van projecten is de verantwoordelijkheid van het 

college. Tegelijk met het vaststellen van de begroting 2017 wijst de gemeenteraad een aantal grote 

projecten aan die dusdanig van belang zijn dat de raad daar actief in wil sturen. Deze projecten 

vormen daarom een integraal onderdeel van de P&C-cyclus. Voor 2017 zijn dit de volgende 

projecten: 

- Nieuwbouw Nieuwe Nobelaer 

- Nieuwbouw zwembad  

 

Ratio weerstandsvermogen Betekenis 

> 2,0 Uitstekend 

1,4 < x < 2,0 Ruim voldoende 

1,0 < x < 1,4 Voldoende 

0,8 < x < 1,0 Matig 

0,6 < x < 0,8 Onvoldoende 

< 0,6 Ruim onvoldoende 
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Op de rapportagemomenten van de planning & control cyclus in juni en november geven we inzicht  

in de grote projecten, inclusief het gevoerde risicomanagement. Per project geven we  inzicht  in:  

 

1. Realisatie maatschappelijke effecten;  

2. Risico's;  

3. Politiek-bestuurlijk en draagvlak;  

4. Algemene en externe omgeving;  

5. Veiligheid;  

6. Financiën;  

7. Planning;  

8. Kwaliteit uitvoering;  

9. Capaciteit organisatie en samenwerking partners 

 

Financiële kengetallen 

Het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) is gewijzigd. Dit naar 

aanleiding van het rapport van de adviescommissie Vernieuwing van de begroting en verantwoording 

gemeenten (de commissie Depla). In het nieuwe BBV is voorgeschreven dat er financiële kengetallen 

worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Deze verplichting 

geldt met ingang van de begroting 2016 en de jaarrekening 2015.  

 

Kengetallen en de financiële positie van de gemeente  

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting 

of de balans. Het opnemen van kengetallen in de begroting past in het streven naar meer 

transparantie. Met behulp van de kengetallen maken we inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) 

ruimte de gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen of 

hoeveel schulden de gemeente heeft ten opzichte van haar eigen middelen. Ze geven zodoende 

inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid. 

Het is overigens niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de 

financiële positie. De kengetallen geven alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een 

goed beeld van de financiële positie van de gemeente.  

De wijze waarop de kengetallen meewegen in de uiteindelijke beoordeling van de financiële positie is 

voorbehouden aan het politieke verantwoordingsproces binnen de gemeente. 

 

Vijf financiële kengetallen  

De kengetallen die we opnemen in onze begroting zijn: 

 Netto schuldquote: de netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten 

en de aflossingen op de exploitatie.  

 Solvabiliteitsratio: het kengetal solvabiliteitsrisico geeft inzicht in de mate waarin onze 

gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen en geeft aan in hoeverre 

er géén schulden op het bezit rusten. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de 

weerbaarheid.  

 Grondexploitatie: het kengetal grondexploitatie laat zien hoe groot de grondpositie is ten 

opzichte van het totaal van de baten in de programmabegroting.   
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 Structurele exploitatieruimte: op het moment dat tegenover structurele lasten incidentele 

baten staan, ontstaat er op enig moment een probleem in de begroting. Het kengetal 

structurele exploitatieruimte laat zien of dit het geval is.  

 Belastingcapaciteit: dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente een financiële 

tegenvaller kan opvangen of in hoeverre er ruimte is voor nieuw beleid. 

 

Een uitgebreidere toelichting op onder andere de wijze waarop we de kengetallen berekenen is 

opgenomen in bijlage 13 van het bijlagenboek. 

 

De kengetallen voor 2017 en de meerjarenraming 

In onderstaande tabel staan de kengetallen voor de begroting 2017 en de meerjarenraming 

2018-2020. Door ook de kengetallen uit de rekening 2015 en de begroting 2016 op te nemen, krijgen 

we een beeld van het verloop van de kengetallen.  
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Verloop van de kengetallen 

  Kengetal   Categorie Rekening Begroting Begroting MJR MJR MJR 

        2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 
Netto 
schuldquote 

a. zonder 
correctie 
doorgeleende 
gelden 

A 49% 64% 60% 62% 57% 52% 

b. met correctie 
doorgeleende 
gelden 

A 41% 55% 55% 59% 55% 50% 

2. Solvabiliteitsratio B 35% 32% 33% 31% 33% 36% 

3. Grondexploitatie A 27% 16% 11% 3% -5% -5% 

4. Structurele exploitatieruimte B 1% 1% 0% 1% 1% 2% 

5. Belastingcapaciteit A 93% 93% 90% 91% 92% 94% 

 

Beoordeling 

Als de kengetallen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding worden beoordeeld, komen wij tot 

een positief beeld van de financiële positie van de gemeente Etten-Leur.   

De begroting is in structurele zin sluitend, de netto schuldquotes dalen de komende jaren  en de 

mogelijke impact van de grondexploitatie op de financiële positie wordt de komende jaren verkleind.  

De solvabiliteitsratio zal zich in de komende jaren naar verwachting gaan stabiliseren rond de 35% en 

blijft hiermee ruimschoots boven de ondergrens van 20%.  

De gepresenteerde kengetallen geven het college dan ook vooralsnog geen aanleiding om de 

gemeenteraad te adviseren het ingezette financiële beleid (op onderdelen) aan te passen. 

 

Kengetallen en de signaleringswaarde  

In de tabel hierboven is op basis van de signaleringswaarden van de provinciaal toezichthouder ook 

de aanduiding van de categorie van de kengetallen van de begroting 2017 opgenomen. De 

kengetallen zijn primair bedoeld als instrument voor de raad en worden niet gebruikt als extra 

normeringsinstrument in het kader van het financieel toezicht door de provincies of het Rijk. De 
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gezamenlijke provinciale toezichthouders hebben echter geconstateerd dat het financiële beeld dat 

uit de kengetallen naar voren komt ook voor de toezichthouder belangrijk is voor het inzicht in de 

financiële positie van de gemeente. 

Er is door de toezichthouders daarom besloten om voor het verkrijgen van een goed beeld, aan te 

sluiten bij de zogeheten ‘signaleringswaarden’ die afkomstig zijn uit onder meer de stresstest voor 

100.000⁺ gemeenten.   

 

 

In de tabel hieronder is te zien welke waarden bij welke categorie (A, B of C) behoren.  

Categorie A is het minst risicovol en categorie C het meest risicovol. Op basis van deze indeling is in 

de tabel hierboven per kengetal van de begroting 2017 de categorie aangeduid.  

 

  Kengetal   Categorie A Categorie B Categorie C 

1. Netto schuldquote 

a. zonder correctie doorgeleend 
gelden 

< 90% 90 - 130 % > 130 % 

b. met correctie doorgeleende gelden < 90% 90 - 130 % > 130 % 

2. Solvabiliteitsratio > 50% 20 - 50 % < 20 % 

3. Grondexploitatie < 20 % 20 - 35 % > 35 % 

4. Structurele exploitatieruimte 
Begroting  

 > 0% 
Begroting 

  0% 
Begroting 

  < 0% 

5. Belastingcapaciteit < 95% 95 - 105 % > 105 % 

 

Ontwikkeling van de kengetallen 

Op basis van de kengetallen in 2017, de kengetallen uit de rekening 2015 en de begroting 2016 en de 

meerjarenraming, zien we de volgende ontwikkelingen in de komende jaren: 

 De netto schuldquotes mét en zonder correctie voor doorgeleende gelden dalen naar 

verwachting de komende jaren. De gemeente lost af op de door haar afgesloten 

geldleningen. Ook op de verstrekte geldleningen, voornamelijk hypotheken aan (voormalige) 

gemeenteambtenaren en leningen Nieuwe Nobelaer wordt de komende jaren afgelost.  

 De solvabiliteitsratio verbetert de komende jaren naar circa 36%. Met name als gevolg van 

de aflossingen op de leningenportefeuille. 

 Ook het kengetal grondexploitatie ontwikkelt zich in de komende jaren in positieve zin. De 

verwachting is dat over enkele jaren als gevolg van de grondverkopen er geen boekwaarde 

meer resteert op de bouwgronden in exploitatie, met andere woorden alle investeringen zijn 

dan terugverdiend. 

 Op het moment dat tegenover structurele lasten incidentele baten staan, ontstaat er op enig 

moment een probleem in de begroting. Het kengetal structurele exploitatieruimte laat zien 

of dit het geval is. Wanneer de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten dan is 

het kengetal groter dan 0, wanneer het kengetal kleiner is dan 0 kan dit duiden op een 

potentieel probleem. Voor 2017 is het kengetal berekend op 0% (categorie B), maar in de 

volgende begrotingsjaren stijgt het kengetal naar 2%. Met andere woorden dan ontstaat er 

structurele ruimte in de exploitatiebegroting. Een positieve ontwikkeling. 

 Voor de lokale lasten is het kengetal belastingcapaciteit voorgeschreven. Het laat zien hoe de 

belastingdruk in Etten-Leur zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde van het 
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vorig jaar. Het gaat hier dan om de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. De achtergrond 

van dit kengetal is dat wanneer er laag wordt gescoord ten opzichte van het gemiddelde er 

ruimte is om de lokale lasten te verhogen om eventuele financiële tegenvallers op te vangen 

of nieuw beleid te realiseren. Het streven van Etten-Leur om bij de 5 goedkoopste 

gemeenten van West-Brabant te behoren zien we ook terug in dit kengetal. In 2017 zit 

Etten-Leur op 90% ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 2016. Dit komt 

voornamelijk door de verlaging van de tarieven voor rioolheffing en afvalstoffenheffing. In de 

jaren daarna loopt het kengetal op naar 94%. Dit komt omdat de belastingdruk in Etten-Leur 

in de komende jaren ook wordt afgezet ten opzichte van het landelijk gemiddelde van 2016. 

Het laat nu wel zien of de lasten wel of niet toenemen in de toekomst en als gevolg daarvan 

de tarieven. 
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3.3 Onderhoud kapitaalgoederen  

 

Omschrijving 

Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor een langdurige investering nodig is, bijvoorbeeld 

gebouwen en wegen. In deze paragraaf beschrijven we het beleid over het onderhoud van 

kapitaalgoederen. Daarnaast geven we informatie over de uitgaven voor dit onderhoud. De 

kapitaalgoederen zijn verdeeld in:  

 Kapitaalgoederen openbaar gebied; 

 Kapitaalgoederen gebouwen;  

 Kapitaalgoederen sportaccommodaties.  

 

Relatie met de Programma’s 

De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen heeft een relatie met:  

 Wonen: mobiliteit, veiligheid, wegen, openbaar groen, riolering, afval, vastgoed gebouwen en 

sportvoorzieningen. 

 

Beleid en ontwikkelingen onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied 

De gemeente kent voor het ‘Onderhoud Kapitaalgoederen onderhoud openbaar gebied’ de volgende 

beheerplannen: 

Beheerplan Naam Beheerplan Vaststelling Actualisatie Kwaliteitsniveau Achterstallig 
onderhoud 

Beheren op 
Niveau (wegen, 
openbaar groen 
en openbare 
verlichting) 

Beheren op Niveau 2006 2017 
1)

 Verschillend 
2)

 nee 

Openbare 
Verlichting 

Beleidsplan 
Openbare 
Verlichting 

2013 2017 Technisch 
3)

 nee 

Groenbeheer Groenbeleidsnota 2013 2018 Structuur 
4)

 nee 

Riolering Verbreed 
Gemeentelijk 
RioleringsPlan  

2013 2018 Normen zoals vastgelegd 
in de documentatie van 
RIONED (platform voor 
rioolzorg) 

nee 

Sloten en 
waterlopen 

Slootbeheerplan 2012 2020 Normen vanuit het 
baggerplan van 
Waterschap Brabantse 
Delta 

nee 

Afvalcontainers Gemeentelijk 
Afvalbeheer Plan

5)
 

2013 n.n.b. n.v.t. nee 

Parkeer-
automaten 

Investeringsplan, 
vervangen in 2013 

2013 2023 n.v.t. nee 

1) Op basis van de weginspectie in 2016 rekenen we de meerjarenraming in 2017 opnieuw door voor de komende 50 jaar. 

Hier zitten ook andere structuurelementen aan gekoppeld zoals aanzicht, groen, verlichting, meubilair enz. 

2) Het kwaliteitsniveau is per beheerlocatie vastgesteld, zoals woonwijken, centrum, buitengebied. Zie daarvoor ook de 

productbladen. 

3) Gebaseerd op technische normen, zoals verlichtingsniveau, jaren van aanleg en dergelijke. 

4) De Groenbeleidsnota richt zich op de belangrijke groenstructuren en de kwantiteit van het aanwezige openbaar groen. 

5) Afvalcontainers maken hier maar een klein deel van uit. 

De hierboven genoemde beheerplannen zijn herbevestigd bij de vaststelling van het beleidskader 2014-2018. 
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Normen kwaliteit 

Voor wegen, openbaar groen en deels openbare verlichting legden we de kwaliteitseisen vast in de 

notitie Beheren op Niveau. Dit leest u ook in de productbladen. Deze normering sluit aan op de 

normen van het kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur CROW. In Etten-Leur 

gebruiken we niveau 5 en niveau 1 niet. Niveau 5 is te kostbaar en niveau 1 mag niet voorkomen. 

 

Prestatie-indicator 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Centrumgebied             (gewenst niveau:4) 3,7 4 4 4 4 4 

 Bijzondere omgeving   (gewenst niveau:4) 3,6 4 4 4 4 4 

 Groengebieden             (gewenst niveau:4) 3,8 4 4 4 4 4 

 Hoofdwegenstructuur (gewenst niveau:3) 3,6 3 3 3 3 3 

 Fietspaden                     (gewenst niveau:4) 3,7 4 4 4 4 4 

 Woonwijken                  (gewenst niveau:3) 3,6 3 3 3 3 3 

 Buitengebied                 (gewenst niveau:2) 3,8 2 2 2 2 2 

 Bedrijventerrein           (gewenst niveau:3) 3,7 3 3 3 3 3 

 

 

Kapitaalgoed Hoofdlijnen 
Beheren op Niveau 

(wegen, openbaar 

groen en openbare 

verlichting) 

 

 

In de nota Beheren op Niveau (BON) is vastgelegd aan welk kwaliteitsniveau de 

openbare ruimte moet voldoen en hoeveel geld daarvoor nodig is. Jaarlijks 

beoordelen we in hoeverre we voldoen aan het kwaliteitsniveau die uw raad 

vaststelde. Voor het onderhoud openbare ruimte namen we de te verwachten 

ontwikkelingen vanaf 2016 en volgende jaren mee in de berekening van de 

benodigde storting van de voorziening BON. Dit gebeurde op basis van de laatste 

visuele weginspectie van juli 2014. De berekening is gebaseerd op de hoeveelheid 

weg, openbaar groen en openbare verlichting, de huidige prijzen en de inspecties. 

 

De jaarlijkse storting in BON bedraagt € 3.539.500. 

Met deze storting is de voorziening voor de komende 10 jaar toereikend. 

 

De voorziening Beheren op Niveau (BON) is onderwerp van jaarlijkse afwegingen. De 

totale herberekening van de voorziening vindt plaats in de tweede helft van 2016 / 

begin 2017, zodat deze herberekening op tijd klaar is voor de kadernota 2018. Eén 

van de stappen in het proces is om de diverse varianten eind 2016 met de 

gemeenteraad te bespreken, als opmaat voor de kadernota 2018. 

Riolering Op 29 oktober 2013 is het nieuwe Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) 

2014-2018 vastgesteld. Een van de acties is het opstellen van een 

voortgangsrapportage. Deze voortgangsrapportage is in 2016 opgesteld en gaf geen 

aanleiding voor het bijstellen van de tarieven. 

Sloten en waterlopen In het Slootbeheerplan namen we de gemeentelijke werkzaamheden en de 

werkzaamheden van het Waterschap op. 

Afvalcontainers Een onderdeel van  het Gemeentelijk Afvalbeheerplan (GAP) is het inzamelen van 

diverse afvalstromen op wijkniveau en het inzamelen van restafval en papier bij 

appartementen. Voor beiden maken we gebruik van verzamelcontainers: openbare 

verzamelcontainers voor glas, kunststof, textiel en blik en niet-openbare 

verzamelcontainers voor restafval en papier. De kosten voor onderhoud en 

vervanging van deze verzamelcontainers nemen we mee in de berekening van 
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Kapitaalgoed Hoofdlijnen 

afvalstoffenheffing en reinigingsrecht. 

 

Vanaf 2018 kijken we naar de doorontwikkeling van afval naar grondstof: op welke 

wijze gaat Etten-Leur dit organiseren en welke financiële consequenties heeft dit? 

Parkeerautomaten We vervingen eind 2013 de parkeerapparatuur in de parkeergarage en de 

verzamelmeters op straat. Een uitzondering vormen de Individuele parkeermeters  

bij algemene gehandicapten-parkeerplaatsen. Deze meters vervangen we niet meer. 

 

Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied 

 

Beheren op Niveau 

De voorziening voor Beheren op Niveau is bedoeld om de kosten van het volgende groot onderhoud 

te dekken: 

 verhardingen 

 openbaar groen 

 verlichting 

 straatmeubilair 

 bermen en sloten 

 speeltoestellen 

 recreatieplas 

 

In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening Beheren op Niveau: 

Beheren op Niveau 2017 2018 2019 2020 

Stand per 1 januari 11.946.454 10.386.111 8.825.768 7.265.425 

Stortingen in de 
onderhoudsvoorziening 

3.539.657 3.539.657 3.539.657 3.539.657 

Benodigd voor onderhoud 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 

Stand per 31 december 10.386.111 8.825.768 7.265.425 5.705.082 

 

Exploitatiekosten:  

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten van de productgroep Wegen, inclusief 

de storting voor groot onderhoud. 

 

  2017 2018 2019 2020 

Klein onderhoud Wegen 1.326.983 1.464.637 1.542.353 1.574.247 

Klein onderhoud Groen 2.247.329 2.277.701 2.300.800 2.309.230 

Klein onderhoud verlichting 439.010 444.332 449.317 454.183 

Klein onderhoud Sloten en 
waterlopen 

89.351 91.086 92.171 91.028 

Storting voorziening BON 3.539.657 3.539.657 3.539.657 3.539.657 

Overige stortingen 40.817 40.817 40.817 40.817 

Afschrijvingen 1.052.759 82.321 159.544 157.044 

Totaal 8.735.906 7.940.551 8.124.659 8.166.206 
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Riolering 

In het vastgestelde Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)  berekenden we ook de kosten en 

dekkingsmiddelen voor riolering. Om gedurende een langere periode een stabiel tarief voor onze 

inwoners te hebben, kozen we ervoor om te werken met een ‘egalisatiereserve riolering’ en een 

voorziening ‘egalisatie riolering’ (bijlage 10 bijlagenboek). 

 

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten van de productgroep Riolering: 

  2017 2018 2019 2020 

Klein onderhoud 1.326.983 1.464.637 1.542.353 1.574.247 

Afschrijvingen 1.012.161 1.077.215 1.107.106 1.087.375 

Totaal 2.339.144 2.541.852 2.649.459 2.661.622 

 

Afvalcontainers 

Voor het inzamelen van het huishoudelijk afval (rest en papier) plaatsen we bij 

appartementcomplexen ondergrondse verzamelcontainers. Als dit niet gaat, plaatsen we 

bovengrondse containers. Daarnaast zamelen we een aantal afvalstromen (glas, kunststof, textiel en 

blik) centraal in via (ondergrondse) verzamelcontainers in de wijk. Ook staan er op diverse plaatsen 

verzamelcontainers voor incontinentiemateriaal. 

De kosten namen we op in de afvalbegroting en verwerken we in de afvaltarieven voor de inwoners.  

 

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor afvalcontainers: 

  2017 2018 2019 2020 

Klein onderhoud 12.118 12.482 12.856 13.242 

Groot onderhoud         

Afschrijvingen 167.798 167.798 167.798 135.009 

Totaal 179.916 180.280 180.654 148.251 

 

Parkeermeters 

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor parkeermeters: 

  2017 2018 2019 2020 

Klein onderhoud 287.605 287.361 290.440 294.051 

Afschrijvingen 60.698 60.698 60.698 60.698 

Totaal 348.303 348.059 351.138 354.749 

 

Beleid en ontwikkelingen onderhoud gebouwen 

 

De gemeente kent voor het ‘Onderhoud Gebouwen’ het volgende beheerplan: 

Beheerplan Naam Beheerplan Vaststelling Actualisatie Kwaliteits-
niveau 

Achterstallig 
onderhoud 

Gebouwen Meerjaren onderhouds-
planning gemeentelijke 
objecten 

2016 2018 1) nee 

1) We onderhouden de panden op het niveau ‘goed’. Behalve panden die worden gesloopt, gerenoveerd of verkocht. Deze 

onderhouden we op het niveau ‘minimum’. Onder niveau ‘goed’ verstaan we: het gebouw voldoet aan alle wet- en 

regelgeving en heeft een beperkte hoeveelheid achterstallig onderhoud. Onder niveau ‘minimum’ verstaan we: alleen 

uitvoeren van het onderhoud wat hoogst noodzakelijk is om het gebouw veilig en volgens de wet- en regelgeving te 

gebruiken. 
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Het college stelt elk jaar de meerjaren onderhoudsplanning gemeentelijke objecten vast (MJOP). In 

deze onderhoudsplanning maken we een inschatting van de onderhoudswerkzaamheden voor de 

volgende tien jaren. Op 13 juli 2013 stelde het college ook de uitgangspunten voor het niveau van 

onderhoud vast. Voor de inzet van het gemeentelijk vastgoed hanteren we de accommodatienota als 

leidraad. Op basis van de huidige 10-jarenonderhoudsplanning is daarmee de voorziening voor de 

komende 10 jaar toereikend.  

 

Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen gebouwen 

In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening Gebouwen: 

 2017 2018 2019 2020 

Stand per 1 januari 2.443.210 2.682.221 2.637.638 2.421.483 

Stortingen in de 
onderhoudsvoorziening 

620.747 620.747 620.747 620.747 

Benodigd voor onderhoud 381.736 665.330 836.902 963.066 

Stand per 31 december 2.682.221 2.637.638 2.421.483 2.079.164 

 

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor gebouwen, inclusief de storting 

voor groot onderhoud. 

  2017 2018 2019 2020 

Klein onderhoud 236.740 237.849 238.777 241.024 

Groot onderhoud 620.747 620.747 620.747 620.747 

Afschrijvingen         

Totaal 857.487 858.596 859.524 861.771 

 

 

Beleid en ontwikkelingen onderhoud buitensportaccommodaties en gymlokalen 

De gemeente kent voor het ‘Onderhoud Buitensportaccomodaties en gymlokalen’ het  volgende 

beheerplan: 

Beheerplannen Naam Beheerplan Vaststelling Actualisatie Kwaliteitsniveau Achterstallig 
onderhoud 

Buitensport-
accomodaties 

Plan grootschalig 
onderhoud 
Buitensport- 
accommodaties 

2009 n.n.b. Op basis van de normen 
van NOC*NSF en 
Kennisinstituut Kiwa ISA-
sport 

nee 

Gymlokalen Planmatig 
onderhoud 
gymnastiek-
inventaris 

2009 n.n.b. Normen KVLO (Koninklijke 
Vereniging van Leraren 
Lichamelijke Opvoeding) 
en richtlijnen van 
NOC*NSF 

nee 

 

Buitensportaccommodaties 

Voor het periodiek grootschalig onderhoud van buitensportaccommodaties (sportvelden en de 

atletiekbaan) reserveren we jaarlijks € 371.000 in een onderhoudsvoorziening. We verwachten dat 

dit voldoende is voor het geplande onderhoud op de lange termijn. 

 

De reguliere onderhoudswerkzaamheden in 2017 bestaan onder andere uit het vervangen van de 

kunstgrasmat VV Internos voor een bedrag van € 285.000. In 2016 keuren we dit veld om te 
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beoordelen of dit echt noodzakelijk is. Voor de periode 2018/2020 is alleen de vervanging van de mat 

van het kunstgrashockeyveld (in 2018 voor € 250.000) afwijkend.  

 

We plannen de vervanging van de kunstgrasvelden op basis van de verwachte technische en 

economische levensduur. Voordat we daadwerkelijk besluiten om een veld te vervangen, voeren we 

altijd eerst een technische keuring uit. Als uit de keuring blijkt dat de levensduur langer is, dan 

houden we die uiteraard aan. 

 

Gymlokalen 

Voor het periodiek grootschalig onderhoud van gymlokalen reserveren we sinds 2009 geld in een 

onderhoudsvoorziening. Aan deze voorziening voegen we elk jaar € 26.000 toe. De geplande 

onderhoudswerkzaamheden voor de gymlokalen betalen we uit deze voorziening. Het bedrag is 

voldoende om voor een langere periode het gewenste kwaliteitsniveau te houden. 

 

Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen sportvoorzieningen 

In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening Sportvoorzieningen: 

 2017 2018 2019 2020 

Stand per 1 januari 2.206.168 2.253.368 2.244.023 2.540.783 

Stortingen in de 
onderhoudsvoorziening 

371.000 371.000 371.000 371.000 

Benodigd voor onderhoud 323.800 380.345 74.240 969.556 

Stand per 31 december 2.253.368 2.244.023 2.540.783 1.942.227 

 

In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening gymlokalen: 

 2017 2018 2019 2020 

Stand per 1 januari 129.370 148.226 105.103 119.234 

Stortingen in de 
onderhoudsvoorziening 

26.000 26.000 26.000 26.000 

Benodigd voor onderhoud 7.144 69.123 11.869 19.569 

Stand per 31 december 148.226 105.103 119.234 125.665 

 

Uitgaven voor onderhoud sportvoorzieningen    

In onderstaande tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor sportvoorzieningen, inclusief de 

storting voor groot onderhoud. 

  2017 2018 2019 2020 

Klein onderhoud buitensport 388.423 393.607 390.066 383.632 

Klein onderhoud gymlokalen 34.654 34.253 34.163 34.901 

Storting voorziening buitensport 371.000 371.000 371.000 371.000 

Storting voorziening gymlokalen 26.000 26.000 26.000 26.000 

Afschrijvingen buitensport 357.469 357.469 357.469 357.469 

Afschrijvingen gymlokalen 7.642 7.158 7.158 7.158 

Totaal 1.185.188 1.189.487 1.185.856 1.180.160 
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3.4 Financiering 

 

Omschrijving 

Financiering gaat over de manier waarop de gemeente geld aantrekt dat zij nodig heeft en geld 

(tijdelijk) belegt wanneer er geld over is. Dit noem we de financieringsfunctie. De Wet Financiële 

Decentrale Overheden (Wet fido) geeft het kader waarbinnen we de financieringsfunctie uitvoeren. 

Relatie met de Programma’s 

In elk programma zijn verschillende doelen opgenomen. De financieringsfunctie zorgt ervoor dat het 

benodigde geld beschikbaar is om die doelen te realiseren. 

 

Beleid en ontwikkelingen 

Renteontwikkelingen en strategie voor financiering 

Het rentepercentage van leningen staat nog steeds op een laag niveau. Dit geldt vooral voor 

kortlopende leningen. Om die reden financieren we zoveel mogelijk met een kortlopende lening. Er 

geldt wel een kasgeldlimiet, zie daarvoor het onderdeel ‘Kasgeldlimiet’. 

Langlopende leningen gaan we in principe aan voor 10 jaar. Als er sprake is van een gunstig 

rentepercentage, onderzoeken we of een langere looptijd gewenst is. 

 

Financieringsbehoefte en leningen 

Begin 2017 heeft de gemeente naar verwachting ongeveer € 54 miljoen aan geldleningen nodig. Dat 

is de financieringsbehoefte. Aan het begin van 2017 hebben we echter voor € 63 miljoen aan 

leningen opgenomen, met een gemiddeld rentepercentage van ongeveer 2,5%. We hebben dus meer 

geleend dan eigenlijk nodig was. De reden hiervan is dat we in 2015 en 2016 meer inkomsten hebben 

gehad door grondverkopen dan we hadden verwacht en dat de uitgaven aan investeringen 

achterbleven. Het bedrag dat we niet nodig hebben (bijna € 9 miljoen) hebben we nu tijdelijk 

ondergebracht bij het Rijk (Schatkist). 

 

Door (grote) uitgaven (voor onder andere brede scholen, zwembad, riolering en reconstructies 

wegen) is er in de loop van 2017 wel weer meer geld nodig. We verwachten dat onze 

financieringsbehoefte in de loop van 2017 per saldo stijgt naar € 70 miljoen. Hiervoor gebruiken we 

het geld dat nu bij het Rijk is ondergebracht. Ook met de verkoop van gronden kunnen we de 

financieringsbehoefte invullen. Het bedrag wat we dan tekort komen zullen we gaan lenen. Naar 

verwachting ligt dat tussen de € 5 en € 10 miljoen. 

Hoe hoog de financieringsbehoefte daadwerkelijk wordt, is met name afhankelijk van het tijdstip 

waarop de uitgaven plaatsvinden en de opbrengsten die we binnen het grondbedrijf realiseren. 

De bedragen vindt u terug in paragraaf 4.3.5 in de geprognosticeerde balans. 

 

Voor de leningen die verder nodig zijn om te voorzien in de financieringsbehoefte, gaan we in de 

begroting 2017 uit van een rentepercentage van 0,25% voor kortlopende leningen (korter dan 1 jaar). 

Voor de langlopende leningen gaan we uit van een rentepercentage van 1,0%. 
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Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende 

lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor de 

komende jaren weer.  

 

Kasgeldlimiet  (bedragen x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 

Begrotingstotaal 2017 109.339 108.515 103.398 104.006 

Toegestane kasgeldlimiet (8,5%) 9.294 9.224 8.789 8.841 

 

Renterisiconorm 

Om te voorkomen dat er jaarlijks grote wijzigingen zijn in de rentelasten, is de renterisiconorm 

voorgeschreven (Wet fido). De jaarlijkse aflossingen en wijzigingen in de rente (bijvoorbeeld bij een 

rente-vast periode) mogen niet meer dan 20% van het begrotingstotaal  zijn.  

 

Renterisiconorm  (bedragen x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 

Begrotingstotaal 2017 109.339 108.515 103.398 104.006 

Renterisiconorm 20% van 
begrotingstotaal 

21.868 21.703 20.680 20.801 

Aflossingen vaste schuld 2.335 2.352 1.500 11.000 

Ruimte onder de renterisiconorm 19.533 19.351 19.180 9.801 

 

Uit de tabel blijkt dat de gemeente ruimschoots voldoet aan de renterisiconorm. 

 

Renteschema 

Met ingang van 1 januari 2017 wordt het Besluit Begroting en Verantwoording gewijzigd. Eén van de 

onderdelen is de gewijzigde rentetoerekening en de aanbeveling om onderstaand renteschema op te 

nemen.  
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  Renteschema                                (bedragen x € 1.000)     

      

1.  De externe rentelasten over korte en lange financiering  1.517 

2. Rentelasten verwacht financieringstekort  20 

3. De externe rentebaten  -254 

  Saldo rentelasten en rentebaten  1.283 

      

4. De rente die aan grondexploitatie moet worden doorberekend -356   

5.  De rente van projectfinancieringen die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend 0   

    -356 

  Aan taakvelden toe te rekenen rente  927 

      

6. Rente over eigen vermogen  - 

7.  Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde)  - 

8. Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente  927 

      

9. De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)  -1.046 

10. Renteresultaat op het taakveld treasury   -119 

Uit bovenstaand schema valt het volgende op te maken: 

1. De totale rentelasten worden voor 2017 begroot op € 1.517.000. 

2. In 2017 lenen we geld om de uitgaven te betalen. De rentelasten hiervoor worden begroot op 

€ 20.000. 

3. De totale rentebaten worden begroot op € 254.000 zodat de netto rentelast € 1.283.000 

bedraagt. 

4. Een bedrag van € 356.000 wordt toegerekend aan de grondexploitaties 

(1,5% over boekwaarde van € 23.700.000). 

8. De netto rentelast bedraagt € 927.000. De boekwaarde van de activa bedraagt € 104.600.000. 

De omslagrente is dus 0,89%. Deze is afgerond op 1,0%. 

9. Aan overige activa wordt € 1.046.000 toegerekend (1,0% over boekwaarde van € 104.600.000). 

10. Het renteresultaat bedraagt € 119.000 (het verschil tussen de 1,0% en 0,89%). 

 

Bijlagenboek 

 Bijlage 5: Staat van opgenomen langlopende geldleningen 
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3.5 Bedrijfsvoering 

 

De organisatie ontwikkelt door om te blijven voldoen aan de wensen en behoeften van de 

samenleving nu en in toekomst. Voor deze ontwikkeling stelden we in 2012 een toekomstvisie op. 

Sinds die tijd wijzigden we de structuur van de organisatie, zetten we in op de wijze van sturing van 

de organisatie en investeerden we in de gedragsontwikkeling van medewerkers. In 2016 (en de jaren 

daarna) vervolgen we dit en zetten we in op het toepassen van deze kennis en instrumenten door de 

organisatie. Uitgangspunt is de eigen kracht van de organisatie. 

 

Taakstelling bedrijfsvoering 

Door besparingen in de bedrijfsvoering is de taakstelling van € 125.000 in 2016 gerealiseerd. Dit geldt 

ook voor de taakstelling van € 250.000 in 2017. Het is gelukt deze taakstellingen te realiseren binnen 

de bestaande capaciteit en beschikbare middelen.  

Om de taakstelling ook in 2018 (€ 500.000) en volgende jaren (€ 750.000) te kunnen realiseren, 

optimaliseren we nu vijf processen via de lean-methodiek, namelijk Jeugd, Wmo, het digitale loket, 

inkoop en facturatie. Hiervoor zetten we het bij de eerste bestuursrapportage beschikbaar gestelde 

budget van € 80.000 in. Uitgangspunt is om eerst bestaande capaciteit en middelen te benutten voor 

het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Vooralsnog vragen we bij deze begroting dan ook geen 

extra budget voor 2017. 

De eerste resultaten van de leantrajecten verwachten we aan het einde van het vierde kwartaal. 

Vervolgens informeren we de gemeenteraad schriftelijk en organiseren we een bijeenkomst om de 

gemeenteraad te informeren over de voortgang van de leantrajecten . Dan gaan we ook in op de 

kosten en opbrengsten van de leantrajecten. 

 

Overige ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering: 

 

Loonkosten 

In de prognose voor 2017 houden we rekening met een stijging van de loonkosten van 1%. Op 7 april 

2016 is bekend geworden dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden de 

CAO Gemeenten 2016-1 mei 2017 hebben bekrachtigd. Hiermee is de CAO definitief. Dit betekent 

dat alle medewerkers van de gemeente in 2017 een salarisverhoging van 0,4% krijgen. De CAO loopt 

af in 2017. De inschatting is dat een geringe loonkostenstijging van 0,6% uit de nieuwe CAO komt. 

  

Het individueel keuze budget (IKB) zorgt voor een andere administratieve invulling van onze 

secundaire arbeidsvoorwaarden. Elke medewerker kan vrijer de keuze maken hoe zijn/haar budget 

uit secundaire arbeidvoorwaarden te ontvangen. De systematiek van verrekening heeft invloed op de 

begroting.  

 

Invoering Wet op de Vennootschapsbelasting  

De invoering van de vennootschapsbelasting (Vpb) betekent dat gemeenten vennootschapsbelasting 

moeten betalen voor die activiteiten waarbij zij optreden als ondernemer. Dit heeft organisatorische, 

administratieve en financiële gevolgen. Om de impact hiervan te bepalen doorloopt de gemeente 

Etten-Leur een aantal fasen. 
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De afgelopen maanden hebben we fase 1 en fase 2 afgerond: de inventarisatie van de Vpb-plicht en 

het opstellen van een inrichtingsvoorstel.  Dit inrichtingsvoorstel maakt duidelijk welke financiële 

gevolgen deze belastingplicht voor de gemeente heeft (zie programma 1). De komende maanden 

gaan we dit implementeren. Het beheer is daarbij een belangrijk punt. Met betrekking tot de 

implementatie trekken we gezamenlijk op met een aantal gemeenten binnen de D6. Ook gaan we de 

komende maanden de organisatie opleiden om te herkennen wanneer beleidskeuzes gevolgen 

hebben op het gebied van de Vpb. 

 

Bijlagenboek: 

 Bijlage 6: Overzicht personele sterkte 2017 
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3.6 Verbonden partijen  

Omschrijving 

Verbonden partijen zijn organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang 

heeft. We spreken over bestuurlijk belang wanneer de gemeente een zetel heeft in het bestuur van 

die organisatie of wanneer de gemeente stemrecht heeft. De gemeente heeft op die manier 

zeggenschap in de organisatie. We spreken over een financieel belang wanneer de gemeente de 

kosten draagt als de organisatie failliet gaat of als de organisatie haar verplichtingen niet nakomt. Of 

als de gemeente risico draagt over ingelegd kapitaal, zoals bij het bezit van aandelen. 

Relatie met de Programma’s 

Verbonden partijen hebben relaties met alle programma’s. De relatie van de verschillende 

verbonden partijen met de programma’s lichten we in dit hoofdstuk toe. 

Zienswijzen 

Op 22 juni nam de gemeenteraad kennis van de ontwerpbegroting van de verschillende 

gemeenschappelijke regelingen. Een gemeenschappelijke regeling is een vorm van een verbonden 

partij. Gemeenschappelijke regelingen (GR) zijn samenwerkingsverbanden tussen openbare lichamen 

zoals gemeenten, provincies en waterschappen. De gemeenteraad besloot op 22 juni zienswijzen in 

te dienen over de ontwerpbegrotingen 2017 van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) West-

Brabant, bureau Leerplicht, Regionale Ambulancevoorziening, West-Brabants Archief, Regio West-

Brabant, het Werkplein, de Omgevingsdienst en het Werkvoorzieningschap. In de bijlage 7.2 van het 

Bijlagenboek begroting 2017 leest u een overzicht met daarin een korte weergave van het besluit en 

de zienswijzen. 

Richtlijnen kaders begroting 2018 

In het Beleidskader zijn de beleidsuitgangspunten en doelstellingen vastgelegd over regionale 

samenwerkingsverbanden. De nota verbonden partijen is een uitwerking hiervan. Deze nota bevat 

spelregels over hoe wij concreet omgaan met verbonden partijen in het algemeen en 

Gemeenschappelijke Regelingen in het bijzonder. Deze nota stelde de gemeenteraad op 23 juni 2015 

vast. De nota is in regionaal verband voorbereid en in de 18 gemeenteraden vastgesteld.  

Deze paragraaf schrijft daarnaast de volgende financiële richtlijnen voor: 

 Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat 

zij een structureel financieel sluitende meerjarenbegroting 2018-2021 aanbiedt aan de 

deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 

van de GR inzichtelijk te worden gemaakt. 

 De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat 

geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen 

worden opgenomen. Tenzij dit reeds door het Algemeen Bestuur is besloten. 

 De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit 

betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen, 

waaronder: 

 Financiële kengetallen; 

 de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen aan het 
begin en aan het einde van het begrotingsjaar; 

 Verantwoording overhead op een apart taakveld; 
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 Vermelding van de gehanteerde rentepercentages; 

 Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De Gemeenschappelijke 

regeling (GR) kan hiervan afwijken; hiertoe dient het dagelijks bestuur een expliciet 

en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen 

Bestuur van de GR. 

 De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende 

GR; 

 Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling bruto binnenlands product 

(BBP) uit de septembercirculaire 2016 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de 

toe te passen indexering voor de begroting 2018. 

 In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing  is aandacht voor de 

risico’s door deze te kwantificeren en prioriteren. 

 De GR dient in de kaders (die op grond van de nota verbonden partijen uiterlijk 1 

februari aan de raden toegezonden dienen te worden)  een terugkoppeling te geven 

over de richtlijnen. 

Verbonden partijen 

Voor de begroting is het van belang inzicht te hebben in de verbonden partijen van de gemeente. In 

deze paragraaf nemen we per verbonden partij de belangrijkste informatie die relevant is voor de 

begroting 2017 op. 

Programma Bestuur en dienstverlening 

 

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant 

Vestigingsplaats Etten-Leur 

Beoogd effect Strategische positionering van West-Brabant, de belangenbehartiging en lobby van de 19 

gemeenten extern naar provincies, rijk en Brussel; 

Het vormen van een netwerkorganisatie en een centraal punt waar vragen van 

samenwerkingspartners samen komen en waar colleges elkaar ontmoeten voor integrale 

vraagstukken en netwerken. 

Beleidsvoornemens Uitvoering geven aan de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 

Bijdrage gemeente Begroting 2015: € 221.851 apparaatskosten 

Begroting 2016: € 227.119 

Begroting 2017: € 260.520 

Begroting 2015: € 806.638 programmakosten 

Begroting 2016: € 729.254 

Begroting 2017: € 683.818 

Eigen vermogen  1 januari 2015  € 482.000 

31 december 2015 € 443.000 

1 januari 2017   € 287.000 

31 december 2017 € 262.000 

Vreemd vermogen  1 januari 2015  € 11.803.000 

31 december 2015 € 8.656.000 

1 januari 2017  € 5.502.000 

31 december 2017 € 5.502.000 

Resultaat  2015   € 154.000 
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Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant 

 2017   € 0  

Risico’s Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen. 

Effect op  

kwaliteits-

verbetering, 

krachtenbundeling 

en kostenbe-

heersing (3K’s) 

Met het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda wordt ingespeeld op de 

ontwikkelingen om de regio heen (havens Rotterdam, Antwerpen, economische kracht 

Brabant). De RWB brengt de belangen van West-Brabant in bij verschillende overleggen. 

Het West-Brabants belang is ook het Etten-Leurs belang. In de RWB worden krachten 

gebundeld in een taak die niet effectief kan worden uitgevoerd door de 19 individuele 

gemeenten. In geld of kostenbesparingen is de opbrengst van de RWB niet aan te geven.  

Richtlijnen kaders 

begroting 2018 

1. Het uitvoeringsprogramma  van de RWB geeft richting en uitvoering aan de gestelde 

ambities uit de strategische agenda. Focus blijft een aandachtspunt; 

2. In de tweede bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage verwacht over 

de realisering van de Uitvoeringsagenda en over het Onderzoek- en Ontwikkelfonds, 

zodat de deelnemende gemeenten de voortgang kunnen monitoren; 

3. De uitkomst van het proces doorontwikkeling RWB (accent op ruimtelijk 

economisch domein, lobby, pr en branding) dienen een vertaalslag te krijgen in de 

organisatie van de RWB en in haar samenwerking met partners in de regio West 

Brabant, provincie Noord-Brabant en daar buiten; 

4. De gevolgen voor de ambtelijke organisatie in beeld te brengen die de 

doorontwikkeling met zich meebrengt; 

5. De verantwoording van de prestatieafspraken die gemeenten met Rewin maken op 

te nemen in de bestuursrapportages van de RWB. 

 

 

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant 

Vestigingsplaats Etten-Leur 

Beoogd effect Het realiseren van een kwalitatief beter belastingproduct richting belastingplichtigen. 

Beleidsvoornemens Kwaliteit leveren op het gebied van belastingen tegen zo laag mogelijke kosten. 

Bijdrage gemeente  Begroting 2015: € 649.590 

Begroting 2016: € 689.282 

Begroting 2017: € 686.000 

Eigen vermogen  1 januari 2015  €    476.000 

31 december 2015 €    406.000 

1 januari 2017   €   -154.000 

31 december 2017 €                 0 

Vreemd vermogen 1 januari 2015  € 3.028.000 

31 december 2015 € 2.320.000 

1 januari 2017  € 1.075.000 

31 december 2017 €    970.000 

Resultaat 2015   €     -70.000 

2017   €                 0     

Risico’s Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen. 
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Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief 

Vestigingsplaats Bergen op Zoom 

Beoogd effect Voldoen aan de wettelijke verplichting die voortvloeit uit de Archiefwet 1995 en het 

delen van informatie uit de beheerde archieven aan belangstellenden. 

Beleidsvoornemens Na de omzetting in 2016 van het Regionaal Archief West-Brabant (RAWB) naar het West-

Brabants Archief, is het jaar 2017 het eerste volledige kalenderjaar waarin deze dienst 

operationeel is. Dit jaar zal zich nog deels kenmerken door het opstarten, vormgeven  en 

wegzetten van de dienst. Als basis hiervoor fungeert de gemeenschappelijke regeling en 

het in 2016 vastgestelde bedrijfsplan. Beide documenten zijn in een eerdere fase aan de 

raad aangeboden. 

Bijdrage gemeente  Begroting 2015: € 103.114 

Begroting 2016: €   98.633 

Begroting 2017: € 116.969 

Eigen vermogen  1 januari 2015  €   93.000 

31 december 2015 € 111.000 

1 januari 2017   € 0 

31 december 2017 € 0 

Vreemd vermogen 1 januari 2015  € 1.792.000 

31 december 2015 € 1.766.000 

1 januari 2017  € 100.000 

31 december 2017 € 108.000 

Resultaat 2015   € 20.730 

2017   € 0     

Risico’s Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen. 

Richtlijnen kaders 

begroting 2018 

1. In de begroting dient inzicht gegeven te worden in de fase van het project realisatie 

E-depot (digitale bewaarplaats) die naar verwachting in 2018 aan de orde is, met 

daarbij de eenmalige kosten in dat jaar; 

2. Weergave van de effecten (financieel, personeel enzovoort) op de bedrijfsvoering 

voor de jaren 2018 en volgende die voortvloeien uit de realisatie van het E-depot. 

 
NV Bank Nederlandse Gemeenten (B.N.G.)  

Vestigingsplaats Den Haag 

Beoogd effect Duurzaam bijdragen aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke 

voorzieningen voor de burger. 

Bijdrage gemeente  9.828 aandelen 

Eigen vermogen  1 januari 2015  € 3.582.000.000 

31 december 2015 € 4.163.000.000 

1 januari 2017  onbekend 

31 december 2017 onbekend 

Vreemd vermogen  1 januari 2015  € 149.923.000.000 

31 december 2015  € 145.348.000.000 

1 januari 2017  onbekend 

31 december 2017 onbekend 

Resultaat  2015:   € 226.000.000 

2017:   onbekend 

Risico’s Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen. 
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Gemeenschappelijk Regeling ICT West-Brabant-West 

Vestigingsplaats Moerdijk 

Beoogd effect Kwalitatief hoogwaardige en doelmatige uitvoering van de bedrijfsvoering van de 

opgedragen taken. 

Beleidsvoornemens  meer kwaliteit en continuïteit in de taakuitvoering 

 minder kwetsbaarheid 

 efficiëntere inzet van schaarse middelen en personeel 

 betere bezetting/benutting van de technische infrastructuur 

 minder meerkosten 

 meer professionaliteit door meer ruimte voor specialisatie 

Bijdrage gemeente  Begroting 2016: € 700.000 

Begroting 2017: € 759.000 

Eigen vermogen  1 januari 2015  € 0 

31 december 2015 € 0 

1 januari 2017  € 0 

31 december 2017 € 0 

Vreemd vermogen  1 januari 2015  € 0 

31 december 2015 € 1.644.000 

1 januari 2017  €    118.000 

31 december 2017 € 2.589.000 

Resultaat  2015   € 0 

2017   € 0 

Risico’s Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen. 

 

 

Stichting Inkoopbureau West-Brabant   

Vestigingsplaats Etten-Leur 

Beoogd effect Professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Beleidsvoornemens Het professioneel inkopen en aanbesteden van werken, goederen en diensten die de 

gemeente aan wil schaffen. 

Bijdrage gemeente  Begroting 2015: 12 dagdelen  

Begroting 2016: 10 dagdelen 

Begroting 2017: 10 dagdelen 

Eigen vermogen  1 januari 2015  € 111.000 

31 december 2015 €- 50.000 

1 januari 2017   geen informatie beschikbaar 

31 december 2017 geen informatie beschikbaar 

Vreemd vermogen  1 januari 2015  € 555.000 

31 december 2015 € 729.000 

1 januari 2017   geen informatie beschikbaar 

31 december 2017 geen informatie beschikbaar 

Resultaat 2015   €- 49.508 

2017   geen informatie beschikbaar     

Risico’s Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen. 
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Programma Wonen 

 

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant 

Vestigingsplaats Tilburg 

Beoogd effect Een doelmatige en slagvaardige hulpverlening verzekeren, mede op basis van een 

gecoördineerde voorbereiding, met behoud van een bestuurlijke en operationele 

verankering op lokaal niveau. 

Beleidsvoornemens De begroting van de Veiligheidsregio is opgebouwd langs de volgende 8 thema’s: 

1. Bestuur en organisatie 

2. Crisisbeheersing en rampenbestrijding 

3. Bevolkingszorg 

4. Risicobeheersing  

5. Incidentbestrijding 

6. Geneeskundige zorg 

7. Middelen 

8. Algemene opbrengsten. 

Via deze thema’s zet men zich actief in voor een veilige samenleving door: 

- slagvaardige en vakbekwame veiligheidszorg te bieden 

- verantwoord om te gaan met de risico’s 

- organisatieontwikkeling (onder andere extern gericht, zoeken van samenwerking), 

- adequate informatie en communicatie 

Bijdrage gemeente Begroting 2015: € 1.985.591 

Begroting 2016: € 2.080.138 

Begroting 2017: € 2.111.587 

Eigen vermogen  1 januari 2015  € 22.269.000 

31 december 2015 € 21.346.000 

1 januari 2017   € 18.240.000 

31 december 2017 € 16.726.000 

Vreemd vermogen  1 januari 2015  € 41.015.000 

31 december 2015 € 38.510.000 

1 januari 2017  € 43.230.000 

31 december 2017 € 57.069.000 

Resultaat  2015   € 1.186.554 

2017   € 0     

Risico’s  

 

De begroting 2017 van de Veiligheidsregio bevat een rapportage over de risico’s 

(paragraaf 3.2). Per thema worden de risico’s gemeld. 

Effect op  

kwaliteits-

verbetering, 

krachtenbundeling 

en kostenbe-

heersing (3K’s) 

Dit samenwerkingsverband is een wettelijke verplichting. Gesteld kan worden dat de 

taken op het gebied van veiligheid door individuele gemeenten niet kunnen worden 

uitgevoerd met de kwaliteit die nodig is. Hoe zich dat vertaalt in concrete besparingen is 

niet te kwantificeren. Vanuit gemeenten wordt druk gezet op structurele bezuinigingen. 

In de periode 2012-2016 is dan een bezuiniging verwezenlijkt van €  7,9 miljoen. 

Richtlijnen  

kaders 

begroting 2018 

 De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, 

risicobeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening 

bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke veiligheid en 

maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. Zodoende draagt de 
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Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant 

veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een veilige omgeving. 

 In het beleidsplan 2015-2019 zijn in totaal 40 actiepunten opgenomen, die uiterlijk 

in 2019 moeten zijn gerealiseerd. Deze actiepunten zijn vooral gericht op 

continuïteit van beleid en kwaliteit. In de kaderbrief 2018 geeft de Veiligheidsregio 

aan welke actiepunten in 2018 centraal staan. In de begroting geeft de 

Veiligheidsregio aan op welke wijze deze actiepunten worden ingevuld. 

 

 

Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen 

Vestigingsplaats Breda 

Beoogd effect Eeuwigdurende nazorgverplichting ten aanzien van de (gesloten) Afvalstoffenberging 

Bavel-Dorst en de Regionale Stortplaats Zevenbergen. 

Beleidsvoornemens Behartigen van zaken en activiteiten gericht op de eeuwigdurende nazorgverplichtingen 

van de 12 deelnemende gemeenten ten aanzien van de Afvalstoffenberging Bavel-Dorst 

en de Regionale Stortplaats Zevenbergen. 

Bijdrage gemeente  Begroting 2015: € 60.000 

Begroting 2016: € 60.000 

Begroting 2017: € 9.811 

Eigen vermogen 1 januari 2015  € 1.134.000 

31 december 2015 € 1.098.000 

1 januari 2017   € 1.134.000 

31 december 2017 € 1.134.000 

Vreemd vermogen 1 januari 2015  € 23.582.000 

31 december 2015 € 24.434.000 

1 januari 2017  € 24.580.000 

31 december 2017 € 24.304.000 

Resultaat 2015   € - 36.041 

2017   € 0     

Risico’s Met ingang van 2014 is de gemeenschappelijke regeling  onderworpen aan de Wet 

Schatkistbankieren. Deze wet heeft voor de gemeenschappelijke regeling een negatief 

effect op de beleggingsrendementen. Het verschil in rendement is ongeveer 0,5% 

oplopend tot 1,5%. Dit heeft directe gevolgen voor het op peil houden van de 

voorzieningen. De deelnemende gemeenten dragen hier financieel aan bij. 

 

 

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

Vestigingsplaats Tilburg 

Beoogd effect Een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving voor de regio. 

Beleidsvoornemens Het professioneel en efficiënt uitvoeren van milieutaken van de deelnemers en het 

nakomen van contractuele verplichtingen die zijn aangegaan met de deelnemers. De 

belangrijkste beleidsvoornemens zijn: realiseren efficiencytaakstelling, het verbeteren 

van de kwaliteit van de uitvoering en het uitvoeren van het actieplan Huis op Orde. 

Bijdrage gemeente  Begroting 2015: € 472.000 

Begroting 2016: € 465.000 

Begroting 2017: € 528.540 
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Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 

Eigen vermogen  1 januari 2015  € -647.000 

31 december 2015 € -3.287.000 

1 januari 2017  € - 333.000 

31 december 2017 € 184.000 

Vreemd vermogen  1 januari 2015  € 18.619.000 

31 december 2015 € 17.045.000 

1 januari 2017  geen informatie beschikbaar 

31 december 2017 geen informatie beschikbaar 

Resultaat  2015   € - 2.527.000 

2017   € 0     

Risico’s 1. Achterblijvende omzet: € 404.000; 

2. Achterblijvende productiviteit ten opzichte van 1.385 uur: € 195.000; 

3. Mismatch & fricties in capaciteit met vraag opdrachtgevers: € 100.000; 

4. Onduidelijke afspraken werkprogramma’s (niet betalen facturen): € 250.000; 

5. Hogere kosten dan begroot (onder andere ICT en opleidingen): € 350.000; 

6. Hoger ziekteverzuim: € 60.000; 

7. Inbreng VVGB gelden: € 500.000 (Verklaring van geen bedenkingen); 

8. Hogere rentekosten: € 7.200; 

De bedragen zijn als gewogen omvang en overgenomen uit de ontwerpbegroting 

OMWB. Gewogen omvang is de uiteindelijke omvang, het kanspercentage op het 

oorspronkelijke risico en de te nemen maatregelen. Het totaal gewogen risico is door de 

OMWB berekend op € 1.866.200. 

Effect op  

kwaliteits-

verbetering, 

krachtenbundeling 

en kostenbe-

heersing (3K’s) 

Dit samenwerkingsverband is een wettelijke verplichting waar gemeente Etten-Leur 

kritisch naar kijkt. Theoretisch is efficiency in de bedrijfsvoering mogelijk, echter op dit  

moment wordt de besparingsdoelstelling niet behaald. Het samenwerkingsverband is 

nog jong, en op termijn mogen positieve effecten op de 3 K’s wel worden verwacht. Op 

dit moment is gemeente Etten-Leur nog niet tevreden en wordt de OMWB nauwlettend 

gevolgd.  

Richtlijnen kaders 

begroting 2018 

1. In het Algemeen Bestuur  van 13 juli is een motie aangenomen bij agendapunt 9: 

Beleidsmatige en financiële kaders. Wij verzoeken nadrukkelijk om in de geest van 

die motie de kaders voor de begroting 2018 op te stellen. Dit betekent ondermeer 

uitgaan van marktconforme uurtarieven en de werkprogramma’s van de  

deelnemers. 

Uitgaan van marktconforme uurtarieven  (zoals omschreven in de door het 

Algemeen Bestuur  op 13 juli 2016 vastgestelde motie) en waar mogelijk invoeren 

van productprijzen.  

2. De bijdrage van een deelnemer wordt bepaald aan de hand van het door de 

deelnemer aangeleverd werkprogramma (P1 en P2) (inclusief de coördinatiekosten, 

zie het volgende punt 3) vermeerderd met de afgesproken collectieve taken.  

3. In de tarieven van de OMWB zijn alle lasten opgenomen. Het tarief wordt gebaseerd 

op de lasten per fte (inclusief de lasten voor materiële en personele overhead), 

gedeeld door het aantal productieve uren. Het uurtarief heeft hiermee alle lasten in 

zich, ook de indirect productieve uren. Alle uren op ondersteunende taken nauw 

gelieerd aan het primaire proces, zoals bijvoorbeeld coördinatie en werkverdeling, 

worden als direct productieve uren verantwoord en bij de deelnemers in rekening 

gebracht. Deze kosten maken onderdeel uit van de werkprogramma’s van de 

deelnemers en vallen daarmee binnen de vaste bijdrage van de deelnemer; 
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Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 

4. Uitvoering actieplan Huis Op Orde:  Gevolgen en (positieve)  effecten duidelijk 

zichtbaar opnemen in de begroting 2018 en volgende jaren. 

5. Invoering Omgevingswet per 1-1-2019: Gevolgen duidelijk zichtbaar verwerken in de 

begroting 2018 maar ook de effecten voor de bedrijfsvoering vanaf 2019.  

6. Verbetertraject automatisering en informatievoorziening:  Effecten (financieel, 

personeel etc.) duidelijk zichtbaar verwerken in de begroting 2018 en volgende 

jaren. 

7. Zichtbare vertaling van de effecten van de reorganisatie en organisatie ontwikkeling 

in de begroting 2018 en volgende jaren. 

8. De OMWB voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de Wet verbetering VTH 

(Staatsblad 2016/139) en daarmee ook aan de landelijk geldende Kwaliteitscriteria 

2.1 (of actuelere versie). 

 

 

NV Brabant Water 

Vestigingsplaats Den Bosch 

Beoogd effect Winnen, zuiveren en distribueren van water voor huishoudens en bedrijfsleven 

Beleidsvoornemens Water leveren uit de beste bronnen. Deze waterlevering voor de toekomst veilig stellen 

door goed te zorgen voor de waterwingebieden. Producten en diensten aanbieden op 

een hoog niveau. Klantgericht, kostenbewust, met moderne techniek en actieve zorg 

voor de omgeving. 

Bijdrage gemeente  55.211 aandelen 

Eigen vermogen  1 januari 2015  € 483.813.000 

31 december 2015 € 524.465.000 

1 januari 2017  geen informatie beschikbaar 

31 december 2017 geen informatie beschikbaar 

Vreemd vermogen  1 januari 2015  € 415.794.000 

31 december 2015 € 397.332.000 

1 januari 2017  geen informatie beschikbaar 

31 december 2017 geen informatie beschikbaar 

Resultaat  2015   € 40.652.000 

2017   geen informatie beschikbaar 

Risico’s Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen. 
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Programma Samenleven 

 

Gemeenschappelijke Regeling schoolverzuim en VSV regio West-Brabant 

Vestigingsplaats Breda 

Beoogd effect Bijdragen aan het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters. 

Beleidsvoornemens Uitvoeren Leerplichtwet 

Bijdrage gemeente Begroting 2015: € 25.954 

Begroting 2016: € 21.711 

Begroting 2017: € 22.258 

Eigen vermogen  1 januari 2015  € 131.000 

31 december 2015 € 124.000 

1 januari 2017   € 0 

31 december 2017 € 0 

Vreemd vermogen  1 januari 2015  € 1.212.000 

31 december 2015 € 1.279.000 

1 januari 2017  € 1.000.000 

31 december 2017 € 1.400.000 

Resultaat 2015   € 124.384 

2017   € 0     

Risico’s Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen. 

 
 
Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) West Brabant 

Vestigingsplaats Breda 

Beoogd effect Gezonde burgers die vanuit eigen kracht een bijdrage leveren aan de maatschappij. 

Beleidsvoornemens De GGD ziet de volgende relevante maatschappelijke ontwikkelingen:  

 Zorg voor jezelf (burgerkracht) en elkaar, de focus van de GGD ligt op de hele 

levenslijn. 

 De GGD weet de kwetsbare burgers te vinden, op te vangen en te begeleiden. 

 De GGD speelt in op de on-line maatschappij. 

 Samen met de veiligheidsregio wordt er gewerkt aan vergroten van de 

zelfredzaamheid en risicogerichtheid van burgers en bedrijven. 

 Daarnaast zijn er beleidsuitdagingen op het gebied van infectieziekten, de 

omgevingswet, jeugdgezondheidszorg en het nieuwe toezicht kinderopvang.  

Bijdrage gemeente  Begroting 2015: € 1.382.642 (inclusief Jeugd gezondheidszorg 0-4 jarigen en extra 

contactmoment adolescenten, exclusief Technisch Hygiëne Zorg) 

Begroting 2016: € 1.386.493 

Begroting 2017: € 1.400.274 

Eigen vermogen  1 januari 2015  € 3.616.000 

31 december 2015 € 5.090.000 

1 januari 2017   € 4.534.285 

31 december 2017 € 4.332.637 

Vreemd vermogen  1 januari 2015  € 12.935.000 

31 december 2015 € 12.973.000 

1 januari 2017  € 12.573.000 

31 december 2017 € 12.260.000 

Resultaat  2015   € 1.473.895 
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Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) West Brabant 

2017   € 0  

Risico’s 1. Doorvoering van de flexibilisering en vermindering van de plustaken kan leiden tot 

ongedekte vaste kosten. 

2. Besluitvorming rondom basistakenpakket jeugdgezondheidszorg zal waarschijnlijk 

leiden tot een begrotingswijziging. 

3. Er is een hogere indexering toegepast dan in de richtlijnen was opgenomen. Het is 

onduidelijk of deze indexering noodzakelijk is. 

4. De opbouw van de reserves en voorzieningen is niet conform de spelregels van de 

nota verbonden partijen. 

5. De bedrijfsrisico’s zijn niet gekwantificeerd en/of geprioriteerd. Daardoor kan geen 

goed beeld gevormd worden van de impact van deze risico’s. 

Effect op  

kwaliteits-

verbetering, 

krachtenbundeling 

en kostenbe-

heersing (3K’s) 

Dit samenwerkingsverband is een wettelijk verplichting op basis van de Wet publieke 

gezondheid. Het is onze plicht om deze instelling, samen met 17 andere gemeenten, in 

stand te houden. De gedachte achter dit samenwerkingsverband is wel dat het bundelen 

van krachten in één organisatie leidt tot kwaliteitsverbetering en kostenbeheersing. 

Omdat dit is ingevoerd vanuit een wettelijke verplichting is niet concreet te maken wat 

dit aan (financiële) besparingen oplevert. Stelling is wel dat als individuele gemeenten 

deze taken zelf moeten uitvoeren, dit niet efficiënt en effectief zou zijn. Er is echter geen 

realistische vergelijking te maken waarmee besparingen in exacte bedragen kunnen 

worden aangetoond. 

Richtlijnen kaders 

begroting 2018 

1. De GGD is in het leven geroepen om namens de West-Brabantse gemeenten 

uitvoering te geven aan de in de Wet Publieke gezondheid aan de gemeenten 

opgedragen taken. Zij voert op onderdelen ook taken uit die vallen onder andere 

wetgeving, zoals bijvoorbeeld de Jeugdwet. Van de GGD wordt verwacht dat zij 

vanuit de invalshoek publieke gezondheid aansluit op regionale en lokale 

uitdagingen waar gemeenten voor staan (bijvoorbeeld in relatie tot Wmo en 

Jeugdzorg) én op de behoeften en vragen van burgers (vraaggericht werken).  

2. De GGD blijft zoeken naar mogelijkheden tot flexibilisering en modernisering van 

haar producten en –dienstenaanbod (in de vorm van plus- of markttaken). Doel is 

meer keuzevrijheid voor gemeenten. De GGD geeft bij nieuw beleid/nieuwe taken 

per definitie aan of en hoe bestaande taken niet meer of anders worden uitgevoerd. 

Op deze wijze blijven gemeenten met de GGD in gesprek over welke producten en 

diensten daadwerkelijk tot haar basistaken gerekend moeten worden.  

3. De GGD biedt ondersteuning aan en werkt samen met gemeenten, maatschappelijke 

organisaties, onderwijsinstellingen en andere partners met het doel dat zoveel 

mogelijk inwoners zo gezond, zo zelfredzaam en zo lang mogelijk kunnen blijven 

meedoen in de samenleving. ‘Positieve gezondheid’ is hét uitgangspunt binnen het 

GGD-handelen: burgers worden vooral aangezet tot het voeren van eigen regie met 

gebruik van eigen mogelijkheden en het sociaal netwerk. Voor burgers die dit niet 

kunnen levert de GGD, in samenwerking met ketenpartners, haar bijdrage aan een 

adequaat vangnet. Het gaat hier om kwetsbare kinderen en hun gezinssystemen, 

laaggeletterden, campingbewoners, (dreigend) dak- en thuislozen en ouderen die de 

regie over hun eigen leven dreigen te verliezen.   

4. De GGD zorgt voor prestatie-indicatoren die de belangrijkste te behalen resultaten 

voor haar taken in beeld brengen. In ieder geval voor het vernieuwde Basispakket 

Jeugdgezondheidszorg en rekening houdend met de verplichte indicatoren uit het 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).   
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Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) 

Vestigingsplaats Tilburg 

Beoogd effect Kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg die binnen de wettelijke aanrijtijden ter 

plaatse is.  

Beleidsvoornemens Het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg die binnen de wettelijke 

aanrijtijden ter plaatse is en binnen de budgettaire kaders wordt gerealiseerd. Het 

behouden van de ambulancevoorziening. 

Bijdrage gemeente Begroting 2015: € 0 

Begroting 2016: € 0 

Begroting 2017: € 0 

Eigen vermogen  1 januari 2015  € 10.022.000 

31 december 2015 € 9.857.000 

1 januari 2017   € 9.719.000 

31 december 2017 € 9.556.000 

Vreemd vermogen  1 januari 2015  € 23.194.000 

31 december 2015 € 26.286.000 

1 januari 2017  € 27.742.000 

31 december 2017 € 24.963.000 

Resultaat 2015   € -164.501 

2017   € -163.000 

Risico’s Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen. 

Richtlijnen kaders 

begroting 2018 

- De kwaliteit en de continuïteit van de ambulancezorg blijft in 2018 gewaarborgd 
ondanks het nog te nemen besluit  over de vergunningverlening en het onderzoek 
naar de nieuwe rechtsvorm. 

- Gemeenten worden gedurende het hele proces over een nieuwe 
organisatiestructuur tijdig en volledig geïnformeerd. De stand van zaken wordt 
teruggekoppeld in het Algemeen Bestuur.  Een eventuele overgang naar een 
nieuwe organisatiestructuur heeft geen onevenredig nadelige (financiële) 
consequenties voor de gemeenten.  

- Bijdrage aan realisatie beleidsindicatoren BBV – nog niet van toepassing op de RAV; 
- Opnemen van relevante indicatoren zoals opgenomen in de beleidsbegroting 2017. 

 
 
N.V. Rewin West-Brabant   

Vestigingsplaats Breda 

Beoogd effect Versterken van de regionale economie door bedrijven te stimuleren in West-Brabant te 

investeren.  

Beleidsvoornemens Ondersteuning bij kantoor- en bedrijfsvestiging en versterken van de topsectoren 

logistiek, maintenance en biobased economy in de regio door samen met bedrijven 

nieuwe producten, diensten of vormen van samenwerking te ontwikkelen. 

De Raad van Commissarissen heeft op 1 april 2016 het Meerjaren Productplan 2017-

2020 vastgesteld. In dit plan wordt gefocust op de speerpuntensectoren van de 

Strategische Agenda, logistiek, maintenance en biobased economy. Onderdelen hierbij 

zijn acquisitie, business development, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat. REWIN speelt 

een belangrijke rol bij de uitvoering van een aantal van deze onderwerpen. Daarbij is 

geconstateerd dat REWIN, zeker ook in relatie met andere regio’s, onvoldoende 

middelen heeft om de ambitie op dit vlak waar te maken.  

In 2017 komt dan ook een extra bijdrage beschikbaar van € 0,70 oplopend naar € 1,00 

per inwoner extra in 2020. Met deze bijdrage wordt extra ingezet op het werven van 
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N.V. Rewin West-Brabant   

nieuwe bedrijven, het versterken van logistiek, maintenance en biobased economy en 

het betrekken van het MKB. 

Bijdrage gemeente  Begroting 2015: € 70.000 

Begroting 2016: € 71.847 

Begroting 2017: 114.364 

Eigen vermogen  1 januari 2015  € 574.000 

31 december 2015 € 577.000 

1 januari 2017   onbekend 

31 december 2017 onbekend 

Vreemd vermogen  1 januari 2015  € 1.691.000 

31 december 2015 € 1.096.000 

1 januari 2017  onbekend 

31 december 2017 onbekend 

Resultaat   2015   € 3.583 

2017   € 0  

Risico’s Op basis van de begroting zijn er geen substantiële risico’s te benoemen. 

 

 

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Brabant (WVS) 

Vestigingsplaats Roosendaal 

Beoogd effect Bieden van werkgelegenheid aan arbeidsgehandicapten die geen perspectief hebben op 

de reguliere arbeidsmarkt. 

Beleidsvoornemens Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Hiermee is de toegang tot de Wet 

Sociale Werkvoorziening afgesloten. De huidige WSW-werknemers behouden hun baan, 

maar de arbeidsplaatsen die vrijvallen daar door natuurlijk verloop kunnen van 

rechtswege niet meer worden ingevuld. Dit gaat een grote impact hebben voor WVS. In 

de tweede helft van 2015 is het herstructureringsplan ‘WVS: werk in uitvoering’ 

vastgesteld, waarmee besloten is tot de doorontwikkeling van WVS naar leerwerkbedrijf. 

WVS zal als leerwerkbedrijf een rol gaan spelen bij de arbeidsontwikkeling van de 

doelgroepen behorende tot de Participatiewet. Op dit moment wordt invulling gegeven 

aan deze herstructurering van WVS. 

Het uiteindelijke doel is het zodanig herstructureren van de WVS-groep, zodat zij in staat 

is:  

 Invulling te geven aan hun veranderende rol binnen de Participatiewet;  

 Effectief en efficiënt samen te kunnen werken met, en aan te kunnen sluiten bij het 

Werkplein Hart van West-Brabant; 

 Toekomstige financiële tekorten te kunnen terugdringen en het gezamenlijk 

resultaat met het Werkplein Hart van West-Brabant te optimaliseren. 

Bijdrage gemeente Begroting 2015: € 433.808 (aangepaste begroting) 

Begroting 2016: € 503.677  

Begroting 2017: € 249.280 

Eigen vermogen  1 januari 2015  € 2.253.000 

31 december 2015 € 2.782.000 

1 januari 2017   € 2.253.000 

31 december 2017 € 2.253.000 

Vreemd vermogen  1 januari 2015  € 21.570.000 
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Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Brabant (WVS) 

31 december 2015 € 20.279.000 

1 januari 2017  € 20.695.000 

31 december 2017 € 20.756.000 

Resultaat  2015   € 529.000 

2017   € 0* 

* na vast aanvullende gemeentelijke bijdrage ad. €1.114.000 (raadsbesluit 2003) en 

aanvullende gemeentelijk bijdrage ad. €1.185.000 

Risico’s De afgelopen jaren is er al fors bezuinigd op de rijksbijdrage WSW. En met de 

inwerkingtreding van de Participatiewet bouwt deze rijksbijdrage verder af. 

Deze bezuinigingen kunnen niet opgevangen worden door een toename in de 

productiviteit van de sociale werkplaats  populatie. Ook het terugbrengen van de 

loonkosten is niet mogelijk omdat WSW-banen en lonen bij wet en CAO gegarandeerd 

zijn. Bovendien bestaat er nog altijd onzekerheid over de mate en wijze van afbouw van 

de WSW-sector onder de Participatiewet en de afbouw van de WSW-rijkssubsidie die 

daarbij hoort. 

Hierdoor komt de exploitatie van WVS onder druk te staan. De afgelopen jaren is er fors 

ingeteerd op de reserves van WVS, waardoor toekomstige tekorten voor rekening van 

de deelnemende gemeenten komen. 

Effect op  

kwaliteits-

verbetering, 

krachtenbundeling 

en kostenbe-

heersing (3K’s) 

Een besparing is niet exact te kwantificeren maar de Gemeenschappelijke Regeling  WVS 

is onder andere door schaalvoordeel in staat meer werk voor mensen met een 

arbeidsbeperking tegen lagere kosten te realiseren. Dit komt naar voren door lagere 

organisatiekosten en facilitaire kosten dan wanneer de negen deelnemende gemeenten 

elk afzonderlijk een sociaal werkbedrijf in stand zouden moeten houden. Ook maakt het 

groter aantal werknemers van de sociale werkvoorziening het eenvoudiger om geschikte 

mensen voor opdrachten te kunnen leveren. Daarmee levert het samenwerkingsverband 

een positief effect op de 3 K’s. 

Richtlijnen kaders 

begroting 2018 

Financieel: 

1. De begroting 2018 dient te worden opgesteld binnen de bestaande financiële 

kaders. 

2. De begroting dient een  meerjarig inzicht te geven in het verloop van de afbouw van 

de taakstelling die vanuit het Rijk wordt verondersteld plaats te vinden  in relatie tot 

de geplande afbouw van de populatie van WVS, uitgedrukt in aantallen en 

bedragen.  

3. Wat betreft  gezamenlijke activiteiten met het Werkplein HvWB zorgt WVS er voor 

dat hetgeen daarover in haar begroting is opgenomen  aansluit bij de begroting van 

het Werkplein HvWB. 

Beleidsmatig: 

1. WVS-groep dient haar  activiteiten en inspanningen in samenhang te bezien met het 

Werkplein HvWB  en de ISD Brabantse Wal. Hierbij dient het resultaat van de drie 

organisaties tezamen optimaal te zijn.  

2. De activiteiten van de WVS-groep vormen een keten met de activiteiten van het 

Werkplein HvWB  en de ISD.  Voor de monitoring van de keten stellen de 

gemeenten gezamenlijk  een ketenbegroting op.  WVS-groep dient haar begroting  

zodanig op te stellen dat de beoogde ketenmonitoring daadwerkelijk kan 

plaatsvinden. 

3. WVS-groep dient zich binnen een periode van 5 jaar om te vormen tot een leer-

werkbedrijf voor de bredere doelgroep van de Participatiewet. 
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Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noord-Brabant (WVS) 

4. WVS-groep  werkt, samen met het Werkplein  en ISD :  

a. vanuit de vraag van de werkgever aan het versterken van vaardigheden en 

competenties van werkzoekenden en het ontwikkelen van activiteiten op het 

gebied van werk of participatie; 

b. Beschut werk voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of indicatie 

beschut werken. 

5. WVS-groep  maakt inzichtelijk welke activiteiten en risico’s  verbonden zijn aan de 

afbouw van de taakstelling en stelt maatregelen voor  om nadelige financiële 

gevolgen zoveel mogelijk te beperken. 

6. WVS-groep  maakt het ambitieniveau inzichtelijk van de afbouw van het oude WSW-

bestand. 

 

 

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant 

Vestigingsplaats Etten-Leur 

Beoogd effect Efficiënte en effectieve uitvoering van de Participatiewet en bijbehorende 

inkomensondersteunende regelingen Ioaw, Ioaz  (Wet Inkomensvoorziening oudere en 

gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers/ - gewezen zelfstandigen)  

en BBZ (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen) en het minimabeleid. 

Beleidsvoornemens  Effectieve en efficiënte inzet op re-integratie, in samenwerking met ketenpartners, 

gericht op het beperken van de instroom in en het bevorderen van uitstroom uit de 

uitkering; 

 Extra inzet op daling uitkeringsbestand door aanvullende uitstroombevorderende 

maatregelen; 

 Bevorderen maatschappelijke participatie uitkeringsgerechtigden 

 Focus op rechtmatige en efficiënte uitvoering van het onderdeel 

inkomensondersteuning, met aandacht voor handhaving en terugvordering/ verhaal; 

 Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer door minima 

door middel van het terugdringen van het niet-gebruik van bijzondere bijstand en 

minimaregelingen 

Bijdrage gemeente Begroting 2015: € 2.082.566 

Begroting 2016: € 2.262.636 (aangepaste begroting) 

Begroting 2017: € 2.196.343 

Eigen vermogen  1 januari 2015  € 0 

31 december 2015 € 262.792  

1 januari 2017  € 0 

31 december 2017 € 0  

Vreemd vermogen  1 januari 2015  n.v.t. 

31 december 2015 € 6.611.654  

1 januari 2017  € 500.000 

31 december 2017 € 450.000 

Resultaat  2015:   € 262.792 

2017:   € 0 

Risico’s Het financiële kader voor de vorming van de Gemeenschappelijke regeling Werkplein 

HvWB berust voor een deel op een efficiencyslag die behaald wordt door de 

schaalvergroting die we met de Gemeenschappelijke regeling realiseren. Concreet is 



 

Begroting 2017   92 
 

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant 

deze efficiencyslag vertaald in een taakstelling op de personele formatie. Per 1 januari 

2015 is echter de Participatiewet in werking getreden. Dit betekent een uitbreiding van 

doelgroepen en taken op het terrein van werk en inkomen. Hiermee is in het 

bedrijfsplan Werkplein HvWB nog geen rekening gehouden. Het risico bestaat dat 

hierdoor het realiseren van de personele taakstelling onder druk komt te staan. 

Effect op  

kwaliteits-

verbetering, 

krachtenbundeling 

en kostenbe-

heersing (3K’s) 

Reden voor het aangaan van de Gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van West-

Brabant is het streven naar efficiency in de bedrijfsvoering en het borgen van een 

kwalitatief goede dienstverlening op het terrein van werk en inkomen. Positieve effecten 

op de 3K’s zijn op langere termijn te verwachten. Dit samenwerkingsverband is nog jong 

en zoals gebruikelijk kost het enkele jaren om dit effect gerealiseerd te zien. 

In de begroting 2017-2020 van het Werkplein HvWB is uitgegaan van historische kosten 

en is aangegeven dat een doorvertaling van financiële consequenties zal plaatsvinden op 

basis van nog te maken beleidkeuzes. Het Werkplein HvWB is in ontwikkeling en wil 

komen tot structurele organisatieverbeteringen die moeten leiden tot de gewenste 

kostenbeheersing.  Het oplopende uitkeringsbestand geeft aanleiding om 

beleidsmaatregelen te treffen om het bijstandsvolume (en daarmee de uitkeringslasten) 

naar beneden te brengen. Dat vraagt om een investering in een stevige aanpak van werk 

en inkomen. De verwachting is dan ook dat voor 2016 extra investeringsvoorstellen door 

het Werkplein zullen worden gedaan.  

Richtlijnen kaders 

begroting 2018 

1. Het Werkplein HvWB dient de begroting 2018 op te stellen overeenkomstig het 

gedachtegoed van de herstructurering en ketensamenwerking met de WVS-groep; 

2. De WVS-groep en het Werkplein HvWB dienen beiden hun activiteiten en 

inspanningen in samenhang te bezien, waarbij het resultaat van de organisaties 

tezamen optimaal dient te zijn. Dit dient tot uitdrukking te komen in een integrale 

ketenbegroting; 

3. Het Werkplein HvWB en de WVS-groep werken vanuit de vraag van de werkgever 

aan het versterken van vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het 

ontwikkelen van activiteiten op het gebied van werk of participatie inclusief voor 

werkzoekenden met een arbeidsbeperking en/of indicatie beschut werken; 

4. Het Werkplein HvWB heeft als hoofddoel om uitstroom van werkzoekenden naar 

regulier betaald werk te realiseren; 

5. Daarnaast heeft het Werkplein HvWB als taak om sociale uitsluiting en armoede te 

voorkomen door inkomensondersteuning te verlenen. 

 

Bijlagenboek: 

 Bijlage 7.1: Register verbonden partijen 

 Bijlage 7.2: Besluit met betrekking tot de zienswijzen van de gemeente Etten-Leur 

  



 

Begroting 2017   93 
 

3.7 Grondbeleid & Uitvoeringsprogramma Structuurvisie  

 

Omschrijving 

In de Structuurvisie Plus staat beschreven hoe en waar de gemeente ruimtelijke doelen realiseert op 

het gebied van wonen, werken, onderwijs, welzijn, sport, cultuur, natuur en infrastructuur. In de 

structuurvisie stemden we de doelen integraal af. Dit heet het ruimtelijk beleid. De ruimtelijke 

doelen realiseren we zowel binnen bestaand stedelijk gebied als door de ontwikkeling van nieuw 

stedelijk gebied . Grond is daarom een middel om de ruimtelijke doelen te bereiken. Voor zover de 

gemeente zelf optreedt als ontwikkelende partij verwerft zij daarvoor gronden, ontwikkelt deze 

gronden, verkoopt, verpacht of verhuurt de gronden voor het beoogde doel en zorgt voor tussentijds 

beheer: dit heet het grondbeleid. 

 

Binnen het grondbeleid gaat het om forse investeringen en grote risico’s. Daarom besteden we in 

een afzonderlijke paragraaf aandacht aan het grondbeleid. Sommige investeringen leveren meer geld 

op dan dat ze kosten, dit heet rendabele opbrengsten. Dit extra geld reserveren we om projecten die 

niet rendabel zijn geheel of gedeeltelijk te financieren.  

In deze paragraaf beschrijven we de rendabele en onrendabele projecten, de wijze van financiering 

en de zekerheid qua ontwikkeling. In deze paragraaf beschrijven we alleen de gemeentelijke 

projecten. Sommige doelen uit de structuurvisie worden door ontwikkelaars gerealiseerd. Als de 

gemeente hier kosten aan heeft, bijvoorbeeld voor wijziging van een bestemmingsplan, dan verhalen 

we deze kosten op de ontwikkelaar.  

 

Relatie met de Programma’s 

Het grondbeleid heeft een sterke relatie met de omschreven doelen in de programma’s wonen 

(woningbouw, bedrijventerreinontwikkeling, natuur en infrastructuur) en samenleven (onderwijs, 

welzijn, sport en cultuur). 

 

Beleid en ontwikkelingen 

Wonen (rendabel) 

Eind 2013 presenteerden we het Impulsplan wonen. De ambitie is om in de periode 2014-2018 

ongeveer 1.000 nieuwe woningen te realiseren. Het plan is om het grootste deel van deze woningen 

op gemeentelijke gronden te bouwen. Deze ambitie is overgenomen uit het raadsprogramma 2014-

2018. Zoals in het raadsprogramma staat, gaan we uit van vraaggericht bouwen. 

 

De gemeente beschikt over genoeg grond om deze ambitie te realiseren.  Er komen ook nog locaties 

vrij, onder andere door de nieuwbouw van brede scholen en de bundeling van functies in bestaande 

gebouwen. Sommige van deze locaties gebruiken we voor woningbouw 

 

De resultaten van het woningmarktonderzoek zijn van belang voor de uitwerking van de ambitie tot 

een Woonvisie. Verder nemen we de gemeentelijke ambitie mee als we met de provincie en de 

regiopartners over de nieuwe prognoses voor bevolking en woningbehoefte overleggen.  
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In onderstaande tabel leest u de uitgifte van grond voor woningbouw in de komende jaren: 

 

Uitgifte woningbouw in m² 2017 2018 2019 2020 

Aantal m²  woningbouw 35.500 44.900 38.600 0 

 

Werken (rendabel) 

De verwachting is dat de gemeente per 1 januari 2017 nog beschikt over bijna 5 hectare 

bedrijfsgrond en bijna 0,5 hectare grond voor detailhandel. Dit zijn zowel kavels voor groot- als 

kleinschalige bedrijfshuisvesting en herstructurering en ze zijn direct uitgeefbaar en te verkopen. We 

verwachten in 2017 1,5 hectare bedrijfsgrond en alle grond voor detailhandel uit te geven. 

In onderstaande tabel leest u de prognose van de uitgifte tot 2020.  

 

 

De komende jaren volstaat onze bestaande voorraad. Naast de kavels van de gemeente zijn ook 

andere kavels beschikbaar voor verkoop door derden. In regionaal verband maakten we afspraken 

over herstructurering en de productie van nieuw bedrijventerrein tot 2025. In opdracht van de 

provincie wordt nu nieuw onderzoek gedaan naar de vraag naar werklocaties tot 2030. Het resultaat 

van dit onderzoek nemen we mee in de omgevingsvisie (2017). 

 

Financiële verantwoording 

Risico’s 

De financiële bedrijfsvoering van het grondbedrijf is zo opgezet dat we risico’s in principe kunnen 

opvangen. We hoeven dan dus geen beroep te doen op de algemene dienst van de gemeente (de 

totale gemeente minus het grondbedrijf). In de onderstaande tabel leest u: 

1. wat het actuele risicoprofiel is van de complexen; 

2. wat het noodzakelijke weerstandsvermogen moet zijn op basis van de risicoberekening; 

3. de verwachte exploitatieresultaten; 

4. het aantal m² grond die in eigendom zijn.  

 

 Risicoprofiel 

1-1-2017 

Noodzakelijke 

Weerstands-

vermogen 

Verwachte 

exploitatie-

resultaten 

Voorraad 

gronden 

Grondexploitaties 11.905.000 4.165.000 7.415.000 546.200 m² 

 

Een gedetailleerd overzicht van de grondexploitatierisico’s leest u in bijlage 8 van het Bijlagenboek 

begroting 2017. Een totale berekening van het weerstandsvermogen (inclusief grondbedrijf) nemen 

we op in de paragraaf weerstandsvermogen.  

 

 

Uitgifte werklocaties in m² 2017 2018 2019 2020 

Kleinschalig gemengd 5.100 8.100 10.800 5.200 

Herstructurering 6.000 13.800   

Detailhandel 4.000    

Totaal 15.100 21.900 10.800 5.200 
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Risicoreserves 

Risicoreserves hebben als doel om ingeschatte risico’s in de grondexploitaties op te vangen. Deze 

reserves nemen toe of af, afhankelijk van het verwachte risico. De risicoreserves in het grondbedrijf 

zijn voldoende om exploitatierisico’s op te vangen. We spreken  daarom  van een gezonde balans 

tussen de risico’s en de financiële mogelijkheden.  

 

 Saldo per  

1-1-2017 

Toevoeging 2017 Onttrekking 

2017 

Saldo per  

31-12-2017 

Risicoreserves grondbedrijf  7.250.000 - - 7.250.000 

 

Voorzieningen 

Wanneer een exploitatieberekening mogelijk een tekort heeft of als er onvoldoende duidelijkheid is 

over de bestemming van de gronden, treffen we een voorziening. Hiermee vangen we verwachte 

exploitatietekorten op of voorkomen we een te hoge boekwaarde. 

Momenteel hebben we voorzieningen voor de locaties Trivium, verspreide bedrijfskavels en 

Schoenmakershoek-Oost. 

 

 Saldo per  

1-1-2017 

Toevoeging 2017 Onttrekking 

2017 

Saldo per  

31-12-2017 

Voorziening exploitatiekosten 4.365.000  - 2.450.000 1.915.000 

 

Bestemmingsreserves 

Het Grondbedrijf heeft niet alleen risicoreserves en voorzieningen, maar ook bestemmingsreserves. 

Op deze reserves rust een ‘claim’. Dit betekent dat deze reserves een afgezonderd vermogen zijn met 

een specifieke bestemming voor bepaalde doeleinden. 

 

 Saldo per  

1-1-2017 

Toevoeging 2017 Onttrekking 

2017 

Saldo per  

31-12-2017 

Bestemmingsreserve 1.205.000 250.000 550.000 905.000 

 

Het saldo van € 905.000 is daarom niet ‘vrij’ besteedbaar: alle middelen zijn geclaimd voor de 

realisatie van projecten uit de Structuurvisie plus.  

 

Bijlagenboek 

 Bijlage 8.1 : Uitgifte woningbouw 2017-2020. 

 Bijlage 8.2 : Uitgifte bedrijventerreinen, kantoorlocaties en detailhandel 2017-2020. 

 Bijlage 8.3 : Risico’s grondexploitaties per 1 januari 2017. 
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3.8 Investeringen  

Omschrijving 

In deze paragraaf geven we inzicht in het beleid en de ontwikkelingen van de investeringen. 

 

Relatie met de Programma’s 

Om de gewenste maatschappelijke effecten binnen de programma’s te realiseren, zijn investeringen 

nodig. Op dit moment investeren we vooral  binnen het programma wonen en dan met name de 

realisatie van het gemeentelijk rioleringsplan. 

 

Tweede Bestuursrapportage 2016 

In de tweede bestuursrapportage 2016 worden er geen wijzigingen in de beschikbaar gestelde 

bedragen voorgesteld. 

 

Begroting 2017 

Begin 2016 was er een totaalbedrag van ruim € 63 miljoen voor investeringen beschikbaar. Hier is tot 

op heden ongeveer € 5 miljoen van uitgegeven zodat er nog € 58 miljoen resteert. 

omschrijving investering              (bedragen x € 1.000) nog beschikbaar 

Brede scholen 17.500 

Nieuw zwembad 12.200 

Nieuwe Nobelaer 13.300 

Vervanging riolering (met name Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan VGRP) 11.100 

overige investeringen 3.900 

  58.000 

 

Een groot gedeelte van deze investeringen heeft een lange doorlooptijd, daarom geven we dit pas in 

2017 en later uit. 

 

Voor de manier waarop we de investeringen in onze cijfers verwerken zijn onderstaande punten van 

belang: 

 

Financiële verordening en richtlijn waardering en afschrijving activa 2012 

In de financiële verordening 212 Gemeentewet zijn de afschrijvingstermijnen voor investeringen 

opgenomen. Deze termijnen gebruikten we bij het opstellen van het Investeringsplan 2017-2020. 

 

Ontwikkelingen 

Zoals hierboven aangegeven is er  momenteel nog zo’n € 58 miljoen beschikbaar (peildatum 

1 augustus 2016) voor in totaal 51 investeringen. De grootste investeringen doen we voor de bouw 

van scholen, zwembad, nieuwbouw Nieuwe Nobelaer en voor de riolering. Daarnaast moeten ook 

nieuwe investeringen mogelijk gemaakt worden. Met vaststelling van de begroting stelt de 

gemeenteraad ook de middelen beschikbaar voor de nieuwe investeringen. De nieuwe investeringen 

leest u in het Investeringsplan 2017-2020. 
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Hieronder leest u een samenvatting van het investeringsplan:  

Programma 2017   2018   2019   2020   

bedragen (* € 1.000) bedrag kapitaal- bedrag kapitaal- bedrag kapitaal- bedrag kapitaal- 

   lasten  lasten  lasten  lasten 

1. Bestuur en dienstverlening 133 25 179 31 197 39 194 29 

2. Wonen 7.170 1.412 2.650 295 2.100 170 2.100 74 

Totaal investeringen 7.303 1.437 2.829 325 2.297 209 2.294 102 

         Dekking door 2017   2018   2019   2020   

bedragen (* € 1.000) bedrag kapitaal- bedrag kapitaal- bedrag kapitaal- bedrag kapitaal- 

   lasten  lasten  lasten  lasten 

Tarieven 2.070 75 1.700 60 1.250 44 1.300 46 

Voorziening 650 23 700 25 750 26 800 28 

Reserves 1.200 1.200 200 200 100 100     

Investeringsruimte 3.383 138 229 41 197 39 194 29 

Totaal investeringen 7.303 1.437 2.829 325 2.297 209 2.294 102 

 

Toelichting investeringsplan 2017: 

Het investeringsplan splitsen we in investeringen met en zonder directe dekking. Hieronder lichten 

we deze splitsing toe. 

 

Investeringen met directe dekking 

Bij investeringen met een directe dekking gaat het om de investeringen in riolering en afval, waar 

een heffing tegenover staat. Het gaat ook over de investeringen in het openbaar gebied, die we 

direct ten laste van de reserve brengen. Dit zijn in 2017 de volgende investeringen:  

Investering met directe dekking        (bedragen * € 1.000)   2017 

Reconstructie Van Bergenplein   1.000 

Plaatsen ondergrondse containers   45 

Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP)   100 

Aanpassing gemeentelijk vastgoed (duurzaam en WMO)   100 

Urnenmuur en gedenksteen   75 

Vervanging riolering (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan VGRP)   2.600 

    3.920 

   

   Investering zonder directe dekking   (bedragen * € 1.000)     

Projecten informatievoorziening en automatisering   100 

Vervanging verkiezingsborden   33 

Parkeerterrein Spoorlaan   150 

Herontwikkeling Stationsomgeving   3.100 

    3.383 

   Totaal investeringen 2017   7.303 

 

Bijlagenboek: 

 Bijlage 4: Investeringsplan 2017-2020 
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3.9 Subsidies  

 

Omschrijving 

De paragraaf Subsidies gaat over twee onderdelen. Aan de ene kant verstrekt de gemeente aan 

partners subsidie, omdat zij doelen van het gemeentelijk beleid realiseren. Aan de andere kant 

verricht de gemeente inspanningen om zelf subsidies te verwerven. In deze paragraaf gaan we in op 

de hoofdlijnen van beide onderdelen. 

 

Subsidieverstrekking 

Subsidieverstrekking 

In de toekomstvisie schetst de gemeente een beeld van de samenleving zoals zij deze in 2030 voor 

ogen heeft. Dit beeld laat een veranderende rol zien voor de 5 O’s (Onze inwoners, maatschappelijke 

Organisaties , Ondernemers, Onderwijs en andere Overheden). Samenwerken met partners en eigen 

kracht zijn daarin sleutelbegrippen. 

 

Om dit beeld in 2030 werkelijkheid te laten worden, ontwikkelden we beleid. Subsidie is een 

instrument om de gestelde maatschappelijke effecten te bereiken. De gemeente verstrekt dan ook 

subsidie voor het programma samenleven op het gebied van welzijn, zorg, buurtbeheer, sport, 

cultuur, toerisme & recreatie, enzovoorts. Onder de noemer van werk en inkomen verstrekt de 

gemeente subsidies op het gebied van armoedebestrijding. Voor het programma wonen verstrekt de 

gemeente subsidie voor het in stand houden en restaureren van monumenten.  

 

Tweede bestuursrapportage 2016 

Voor 2016 reserveerden we een bedrag van € 5.853.000 voor subsidies. Hiervan is tot nu toe 

€ 4.095.902 uitgekeerd. Er zijn twee redenen waarom nog niet het gehele bedrag is uitgekeerd: 

1. Er kunnen gedurende 2016 nog eenmalige subsidies aangevraagd worden. Het uitgekeerde 

bedrag kan dit jaar dus nog oplopen; 

2. Wanneer een subsidie wordt aangevraagd is het juridisch niet mogelijk om meer subsidie te 

verstrekken dan de ingediende aanvraag.  Als aanvragers dus in totaal minder subsidie 

aanvragen dan de gereserveerde € 5.853.000 keren we niet dit hele bedrag uit. De gemeente 

kan namelijk niet afdwingen dat het totale bedrag ook daadwerkelijk aangevraagd wordt. 

 

Begroting 2017 

Subsidieverstrekking 

Het subsidie- en ondersteuningsbeleid van de gemeente Etten-Leur is gemoderniseerd. Begin 2016 

zijn gesprekken gevoerd met nagenoeg alle subsidieontvangers. Deze input leidt tot het nieuwe 

subsidiebeleid. De uitvoering start in 2017. Doelstelling is als volgt: 

 

 “De gemeente ondersteunt alleen verenigingen en inwoners voor activiteiten die door de markt niet 

zelf worden opgepakt, en wanneer zij een bijdrage leveren aan de door ons gestelde 

maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelen. Dit kan zijn in de vorm van geld, huisvesting, 

beschikbaar stellen van materieel, ondersteuning van vrijwilligers, etc. De doelen, waarvoor wij deze 
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ondersteuning beschikbaar stellen, worden nader omschreven in de subsidieregelingen. De 

subsidieregelingen zijn eenvoudig en resultaatgericht geformuleerd. “   

 

In de Kadernota is opgenomen dat met het nieuwe subsidiebeleid een besparing moet worden 

gerealiseerd op de kleine subsidies van € 100.000 vanaf subsidiejaar 2017.   

 

Etten-Leur sluit nog meer aan bij inwoners 

Met de vaststelling van een nieuwe subsidieverordening sluit de gemeenteraad nog meer aan bij de 

activiteiten die de inwoners ondernemen om actief en fijn te leven in Etten-Leur. Dit nieuwe besluit 

is gericht op de ondersteuning van activiteiten die goed zijn voor Etten-Leur en haar inwoners. Er 

wordt gewerkt volgens de principes van overheidsparticipatie. 

 

Van zorgen voor, naar zorgen dat… 

In het nieuwe beleid wordt jaarlijks, bij indiening van de subsidie, de dialoog aangegaan met de 

organisaties. In deze werkwijze wordt steeds de vraag gesteld, wat kan je zelf? Wat kan je samen? En 

als sluitstuk: Welke ondersteuning, in de breedste zin van het woord, wordt van de gemeente 

verwacht?  

 

Zo werken we volgens de principes van eigen kracht en de kracht van samenwerking en volgens de 

gekantelde werkwijze van de WMO. De nieuwe manier van werken vraagt om maatwerk, binnen 

open subsidieregelingen. Iedere vereniging heeft namelijk iets anders nodig om te kunnen floreren. 

 

Hieronder leest u de gereserveerde bedragen voor subsidieverlening:  

 

Subsidies 2017 2018 2019 2020 

Wonen 86.000 71.000 71.000 71.000 

Samenleven 5.600.000 5.453.000 5.303.000 5.303.000 

Totaal 5.686.000 5.524.000 5.374.000 5.374.000 

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? 

Algemeen 

We versterken de samenwerking tussen de verenigingen en de contactpersonen bij de gemeente (de 

accounthouders). Wat voorheen nogal eens een “papieren relatie” was, is er een continue dialoog 

tussen accounthouder en de vereniging, vanuit het principe kennen en gekend worden. 

 

Algemene subsidieverordening: 

1. maakt toetsing aan maatschappelijke effecten en gemeentelijke beleidsdoelen mogelijk (zie 

algemene lijst maatschappelijke effecten); 

2. gaat uit van de eigen (financiële) verantwoordelijkheid van de organisaties. Als uitgangspunt 

gaat daarom gelden dat organisaties die beschikken over voldoende eigen (financiële) 

middelen en mogelijkheden, primair zelf de activiteiten en initiatieven bekostigen. Ook 

worden er afspraken gemaakt over de vorming van de reserve van de vereniging(en); 

3. bevordert samenwerking tussen de organisaties. 
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Subsidieregelingen: 

1. zijn tot stand gekomen op basis van de gevoerde verkennende gesprekken met de 

verenigingen; 

2. hebben een duidelijke rode draad. Verschillende regelingen zijn samengevoegd; 

3. bevorderen een actieve en toekomstgerichte houding van de verenigingen; 

4. houden rekening met maatwerk. Niet alle verenigingen hebben namelijk hetzelfde nodig om 

te kunnen floreren. In de beoordeling van de subsidie- en ondersteuningsvraag ligt de nadruk 

op de dialoog en niet op het enkel toepassen van de subsidieregels. 

 

Aanvraagformulier: 

1. Hier worden de vragen gesteld “Wat kan je zelf? (eigen vermogen, entree, sponsoring), “Wat 

kan je samen?” (Samen inkopen, samen kennis delen, samen organiseren, samen vrijwilligers 

uitwisselen) en “Welke ondersteuning, in de breedste zin van het woord, wordt van de 

gemeente verwacht?” (Is dit geld of anderszins?) 

2. Er wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd, met een maximumbedrag. 

3. Tot slot wordt de vraag gesteld: “Wat was per 31 december 2015 het saldo van uw 

rekeningen: wat is de bestemming van deze saldi?” 

  

Subsidie Nieuwe Nobelaer 

De raad heeft besloten  de subsidie van Nieuwe Nobelaer tot 1 juli 2018 te bepalen op € 3.300.000,- 

per jaar. Bij de Kadernota 2018 wordt dit bedrag opnieuw bezien.  

 

Subsidie Surplus  

In 2016 is ervaring opgedaan met inkoop. Na verkenning en marktonderzoek is vanaf 2017 weer 

gekozen voor subsidie. 

 

Subsidieverwerving 

Ons eigen beleid geldt als uitgangspunt voor subsidieverwerving. We vragen alleen de subsidies aan 

die passen in en bijdragen aan ons eigen beleid. Bij een groot deel van de subsidiemogelijkheden is er 

sprake van cofinanciering. Dat betekent dat de subsidie wordt verstrekt onder de voorwaarde dat de 

gemeente een deel van het benodigde bedrag bijdraagt. Als de gemeente niet in staat is geld bij te 

dragen, maken we geen aanspraak op cofinanciering. 

 

We onderzoeken actief of de gemeente mogelijkheden heeft voor subsidieverwerving. Periodiek 

ontvangen we een nieuwsbrief uit een subsidiedatabase. Hierin staan alle nieuwe subsidieregelingen. 

De betreffende adviseur screent deze regelingen kritisch en beoordeelt of de gemeente in 

aanmerking komt voor subsidieverwerving. 
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4. Financiële begroting 
 

In het vorige hoofdstuk bespraken we de beleidsvoornemens en de financiële middelen die hierbij 

horen. Maar daarnaast bevat deze begroting ook een financieel deel. In dit hoofdstuk lichten we 

deze financiële begroting toe. In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 

(BBV) zijn hiervoor eisen gesteld. Aan de hand van de meerjarenraming (paragraaf 4.2) geven we 

inzicht in de uitgangspunten en het verloop van het meerjarig begrotingssaldo. Ten slotte geven we 

in paragraaf 4.3 inzicht in de financiële positie (balans) van de gemeente. 

4.1 Overzicht van de lasten en baten primitieve begroting 

 

4.1.1 Recapitulatiestaat per programma   

De recapitulatiestaat hieronder geeft inzicht in de lasten en baten per programma voor de primitieve 

begroting 2017. Daarnaast geeft het inzicht in het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de 

raming van de post onvoorzien, de mutaties in de reserves en de incidentele lasten en baten. Deze 

gegevens staan naast de jaarrekeningcijfers 2015 en de gewijzigde begrotingscijfers 2016 na 1e 

bestuursrapportage 2016. In de volgende subparagrafen lichten we de verschillende onderdelen van 

de recapitulatiestaat toe. 

 
bedragen (* € 1.000) Jaarrekening 2015 Gewijzigde begroting 2016 Begroting 2017 

Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

1. Bestuur en 
dienstverlening 

9.840 5.114 -4.726 11.769 4.131 -7.638 4.575 621 -3.954 

2. Wonen 51.542 30.257 -21.285 50.476 26.824 -23.652 39.638 23.368 -16.271 

3. Samenleven 54.599 10.876 -43.723 53.957 11.259 -42.698 50.747 10.939 -39.807 

                    

Subtotaal programma's 115.981 46.247 -69.734 116.202 42.215 -73.987 94.960 34.928 -60.032 

                

Algemene 
dekkingsmiddelen 

              

Lokale heffingen 0 7.943 7.943 0 8.161 8.161 0 8.297 8.297 

Uitkering Gemeentefonds 0 57.251 57.251 0 57.096 57.096 0 56.470 56.470 

Dividenden 0 6 6 0 12 12 0 12 12 

Saldo financieringsfunctie 0 616 616 0 484 484 0 354 354 

Overige algemene 
dekkingsmiddelen 

0 3.369 3.369 0 2.736 2.736 0 0 0 

Subtotaal algemene 
dekkingsmiddelen 

0 69.185 69.185 0 68.489 68.489 0 65.133 65.133 

Overhead 0 0 0 0 0 0 11.411 2.577 -8.834 

Heffing VPB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Post onvoorzien 0 0 0 212 0 -212 250 0 -250 

Totaal saldo van baten en 
lasten 

115.981 115.432 -549 116.414 110.704 -5.710 106.621 102.638 -3.983 

Toevoeging en 
onttrekkingen reserves 

6.760 9.023 2.263 6.830 11.871 5.041 2.718 5.583 2.865 

Resultaat 122.741 124.455 1.714 123.244 122.575 -669 109.339 108.221 -1.118 

Incidenteel               

Incidentele lasten en baten 10.093 10.920 827 14.118 12.758 -1.360 5.893 5.030 -862 

Resultaat structureel 112.648 113.535 887 109.127 109.817 691 103.446 103.190 -256 
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4.1.2 Toelichting algemene dekkingsmiddelen 

De algemene dekkingsmiddelen zijn opgebouwd uit lokale heffingen, de algemene uitkering uit het 

gemeentefonds, dividenden, het saldo uit de financieringsfunctie en de overige algemene 

dekkingsmiddelen. Hieronder lichten we deze posten afzonderlijk toe. 

 

Lokale heffingen 

Lokale heffingen bestaan uit de verschillende belastingen die de gemeente Etten-Leur doorrekent 

aan de inwoners. Het gaat dan om belastingen waar geen specifieke prestatie van de gemeente 

tegenover staat. Voor de onroerendezaakbelasting (OZB) gaan we uit van de actuele 

woningprognoses en een indexering van 0,6%. Voor de baatbelasting gaan we uit van een vaste 

opbrengst. De opbrengst honden- en precariobelasting zijn verhoogd met 0,6%. 

 

(Bedragen x € 1.000) Rekening 2015 

Gewijzigde 
begroting 

2016 
Begroting 

2017 

O.Z.B. gebruikers 1.306 1.393 1.411 

O.Z.B. eigenaren 6.367 6.517 6.627 

Baatbelasting 9 11 0 

Hondenbelasting 220 213 218 

Precariobelasting 41 27 41 

Totaal lokale heffingen 7.943 8.161 8.297 

 

Uitkering Gemeentefonds 

Alle gemeenten ontvangen geld van het Rijk om hun taken uit te voeren. We noemen dat de 

uitkering Gemeentefonds. Een deel van dit geld krijgen we als algemene uitkering en mogen we dus 

overal voor inzetten. Sommige delen van de uitkering Gemeentefonds zijn bedoeld voor specifieke 

taken. De raming voor de uitkering Gemeentefonds baseren we op de meicirculaire 2016 en ramen 

we tegen actuele prijzen. Dit betekent dat we in de raming van de algemene uitkering de loon- en 

prijsontwikkeling van de rijksuitgaven meenemen. In de kadernota 2017-2020 hielden we al rekening 

met de gevolgen vanuit de decembercirculaire 2015.  

 

Uitkering sociaal domein 

Naast de algemene uitkering, ontvangt de gemeente budgetten voor de gedecentraliseerde taken in 

het sociaal domein (de 3 D’s). Toch zijn ook deze middelen aan te merken als algemene 

dekkingsmiddelen. Deze middelen worden namelijk via een integratie uitkering ter beschikking 

gesteld en dat betekent dat ze  vrij besteedbaar zijn. Maar, wij zetten deze middelen niet in als 

algemene middelen. Ons uitgangspunt blijft dat de bedragen die we voor de 3 D’s ontvangen, 

beschikbaar blijven voor de taken binnen het sociaal domein (gesloten systeem sociaal domein). 
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De raming 

In de tabel hierna leest u welk bedrag wij hebben gekregen  in 2015 en 2016 en welk bedrag we 

verwachten te krijgen in 2017. 

 

(Bedragen x € 1.000) Rekening 2015 

Gewijzigde 
begroting 

2016 
Begroting 

2017 

Algemene uitkering 33.741 35.950 35.655 

Integratie-uitkering sociaal domein 23.510 21.146 20.815 

Totaal uitkering gemeentefonds 57.251 57.096 56.470 

 

Ten opzichte van eerdere ramingen vallen er een aantal zaken op, namelijk: 

 

- In de meicirculaire 2016 is opgenomen dat Etten-Leur in 2017 circa € 725.000 meer ontvangt voor 

het sociaal domein en dit loopt op naar circa € 940.000 in 2020. Dit komt voornamelijk door de 

volgende twee zaken: 

1) de uitkering van de loon- en prijsbijstelling 2016 en 

2) een nieuwe verdeling van het jeugdhulpbudget dat betrekking heeft op jeugdigen met  

voogdijmaatregelen en van 18 jaar en ouder. Voor het gedeelte voogdij en 18 jaar en ouder 

ontvangt Etten-Leur in 2017 ruim € 400.000 meer dan in 2016.   

 

- De integratie-uitkering Wmo (hoofdzakelijk bestemd voor voor de huishoudelijke ondersteuning) 

verhoogt het Rijk met € 150.000 in 2017 oplopend tot € 180.000 in 2020.  

We krijgen hierdoor meer financiële slagkracht bij het realiseren van de beoogde vernieuwing van 

maatschappelijke ondersteuning.  

 

- Om alle peuters de mogelijkheid te geven om naar een voorschoolse voorziening te gaan, stelt het 

Rijk hiervoor extra geld beschikbaar. Wij krijgen hiervoor € 40.000 in 2017, oplopend naar 

€ 100.000 in 2020. 

 

- In de meicirculaire 2016 kon nog geen uitsluitsel worden gegeven over de herverdeling van het 

cluster Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (VHROSV) van het 

Gemeentefonds.  

Vooruitlopend op de septembercirculaire 2016 hebben de beheerders van het gemeentefonds 

begin juli besloten de nieuwe verdeling weer voor 1/3e deel door te voeren.  In 2016 is ook al 

1/3e deel herverdeeld.  

Voor Etten-Leur betekent dit dat de algemene uitkering in 2017 stijgt met € 160.000 en vanaf 

2018 structureel met € 200.000. 

Het resterende 1/3e deel wordt voorlopig niet herverdeeld.  Of het er ooit van komt, hangt af van 

de uitkomst van de fundamentele discussie over de verdeling van rijksgeld over gemeenten. Deze 

discussie is kort voor de zomer van 2016 gestart. 
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Dividenden 

De gemeente is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten. Jaarlijks ontvangt de 

gemeente een dividend. Hierbij wordt uitgegaan van een standaard dividend van € 12.000. 

Afhankelijk van de resultaten van de BNG kan dit bedrag hoger of lager uitvallen. 

 

(Bedragen x € 1.000) Rekening 2015 

Gewijzigde 
begroting 

2016 
Begroting 

2017 

Bank Nederlandse Gemeenten 6 12 12 

 

Financieringsfunctie 

Onder het saldo van de financieringsfunctie verstaan we het verschil tussen de te betalen en te 

ontvangen rente. In onderstaande tabel geven we het totaal aan renteontvangsten van de leningen 

die door de gemeente worden verstrekt weer. Bij de te betalen rente gaan we uit van 

totaalfinanciering. Dit betekent dat de totale financieringsbehoefte van de gemeente geldt als basis 

voor financiering. We gaan dus niet uit van een afzonderlijke lening voor elk project . Het weergeven 

van de rentelasten voor deze specifieke leningen is daarom niet mogelijk. Aan de lastenkant 

hanteren we voor 2017 en volgende jaren een rekenrente van 1,0%. 

 

(Bedragen x € 1.000) Rekening 2015 

Gewijzigde 
begroting 

2016 
Begroting 

2017 

Programma 1 Bestuur en dienstverlening 368 284 253 

Programma 2 Wonen 248 200 100 

Programma 3 Samenleven 0 0 0 

Saldo financieringsfunctie 616 484 354 

 

Overige algemene dekkingsmiddelen 

Het oude Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stond toe dat er een rentevergoeding over het 

eigen vermogen (reserves) mocht worden toegerekend aan de taakvelden. Dit is als ware het een 

rentelast. Hierdoor werd een “vergoeding” berekend (de zogenaamde bespaarde rente) over het 

eigen vermogen (= een eigen financieringsmiddel) van de gemeente. De gemeente had de keuze om 

deze rente als baten op te nemen in de begroting of toe te voegen aan de reserves/het eigen 

vermogen. Etten-Leur volgt het advies van de adviescommissie op om de systematiek van 

rentevergoeding niet meer toe te passen. 

 

(Bedragen x € 1.000) Rekening 2015 

Gewijzigde 
begroting 

2016 
Begroting 

2017 

Bespaarde rente reserves en voorzieningen 3.369 2.736 0 

 

4.1.3 Overhead 

Vanaf 2017 zijn gemeenten verplicht  de overhead centraal in de begroting op te nemen. Overhead is 

gedefinieerd  als: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers 

in het primaire proces. 
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Op hoofdlijnen betreft dit de volgende kosten: 

 Huisvesting en facilitaire zaken (inclusief beveiliging); 

 Leidinggevenden primair proces; 

 Financien, Toezicht en Controle gericht op eigen organisatie; 

 Personeel en organisatie; 

 Inkoop (inclusief aanbesteding en contractmanagement); 

 Interne en externe communicatie; 

 Juridische zaken; 

 Bestuurszaken en bestuursondersteuning (exclusief griffie); 

 Informatievoorziening en automatisering; 

 Documentaire informatievoorziening; 

 Managementondersteuning primair proces. 

 

Inkomsten worden in mindering gebracht op de overhead. 

 

De opbouw van de overhead: 

De totale overheadkosten zijn € 12.440.000. De totale overheadinkomsten bedragen € 2.577.000. Dit 

betreffen inkomsten die we realiseren met de inzet van overhead (dienstverlening aan RWB, 

Werkplein, Zundert, e.d.). 

 

Per saldo bedraagt de overhead € 12.440.000 -/- € 2.577.000 = € 9.863.000. 

 

Op de totale overheadkosten brengen we € 1.029.000 in mindering.  Dit bedrag rekenen we toe  aan 

investeringen, grondexploitaties en voorzieningen. De netto lasten bedragen dus € 11.411.000. 

 

Op hoofdlijnen ziet de opbouw van de overhead er als volgt uit: (in dit overzicht zijn de opbrengsten 

die worden gerealiseerd NIET meegenomen). 

 

 

 

19% 

18% 

17% 
12% 

10% 

10% 

9% 
5% 

Opbouw overhead  

Informatievoorziening en automatisering 

Facilitaire zaken en huisvesting 

Financien, Toezicht en Controle 

Leiding primair proces 

Personeel en organisatie / Juridische zaken 

Bestuurszaken en bestuursondersteuning 

Algemeen 

Interne en externe communicatie 
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Indicator 

Bij de indicatoren (zie paragraaf 2.4) is het percentage overhead opgenomen. Dit percentage komt 

tot stand door de overhead te delen door de totale lasten. Voor Etten-Leur komt dit percentage uit 

op 9,2% (9.863.000 /  106.621.000). 

 

Toerekening aan tarieven 

Omdat de overhead nu op één centrale plaats in de begroting is opgenomen moeten we de overhead 

buiten de administratie om (extracomptabel) aan de tarieven toerekenen. Deze toerekening doen we 

op basis van personeelslasten.  

 

De begrote personeelslast op de taakvelden bedraagt € 13.528.000. Dit is exclusief de 

personeelslasten op het taakveld overhead. 

Het overhead percentage berekenen we door de overheadkosten te delen door de personeelslasten: 

9.863.000 / 13.528.0000 = 73%.  

Concreet betekent dit dat we bij het opstellen van de tarieven voor elke euro personeelslast op het 

taakveld/product we er 73 cent overhead erbij opnemen.  

 

4.1.4 Vennootschapsbelasting (Vpb) 

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2016 Vpb-plichtig. Voor 2016 en volgende jaren ramen we hiervoor  

€  93.000 per jaar. Bij het opstellen van de primitieve begroting was dit bedrag nog niet bekend en 

daarom niet in de cijfers verwerkt. Via de tweede bestuursrapportage 2016 verwerken we  deze in de 

begroting. Zie ook paragraaf 2.1  

 

4.1.5 Post onvoorzien  

De post onvoorzien ramen wij bij de gemeente Etten-Leur in totaal en dus niet per programma. In de 

primitieve begroting 2017 namen we hiervoor een bedrag van € 250.000 op. 

 

(Bedragen x € 1.000) Rekening 2015 

Gewijzigde 
begroting 

2016 
Begroting 

2017 

Onvoorzien 167 212 250 
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4.2 Financiële positie 2017   

In deze paragraaf geven we inzicht in de financiële positie van de gemeente aan de hand van de 

geprognosticeerde balans 2017, het EMU-saldo en de reserves en voorzieningen. 

De financiële positie geeft een beeld van hoe financieel gezond de gemeente is.  

 

4.2.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2017 

In onderstaande tabel wordt op basis van de primitieve begroting de (vereenvoudigde) balans voor 

2017 weergegeven. 

(Bedragen x € 1.000) 

Prognose  
1-1-2017 

Prognose  
31-12-2017 

Vaste activa (investeringen)          98.600         120.400  

Financiële vaste activa              8.100              6.800  

Vlottende activa (grondvoorraad)          23.700           13.500  

Overig  pm   pm  

Totaal activa        130.400         140.700  

   Vaste passiva (reserves)          51.900           48.500  

Voorzieningen          24.600           21.600  

Schulden          53.900           70.600  

    Langlopende schulden (leningen)          62.700           61.600  

    Kortlopende schulden (inclusief  financieel tekort of overschot)           -8.800             9.000  

Overig  pm   pm  

Totaal passiva        130.400         140.700  

 

Hieronder leest u de toelichting op deze balans:  

 

Activa 

Vaste activa 

Door investeringen in (met name) scholenbouw, zwembad en riolering neemt de boekwaarde van 

vaste activa in 2017 toe. 

 

Vlottende activa 

Het grootste gedeelte van de vlottende activa betreft de grondvoorraden van het grondbedrijf. In 

2017 verwachten we voor zo’n € 10 miljoen te verkopen (o.a. De Streek). Hierdoor neemt de 

boekwaarde af. 

 

Passiva 

Vaste passiva 

Onder de vaste passiva vallen alle reserves. De verwachting is dat de  reserves in 2017 per saldo 

dalen van € 52 miljoen naar € 49 miljoen. In het bijlagenboek is in paragraaf 10.2 een overzicht 

opgenomen van de mutaties in de reserves. 
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Voorzieningen 

De voorzieningen zullen in 2017 in totaal met zo’n € 3 miljoen dalen. Dit wordt onder andere 

veroorzaakt door bestedingen van de voorziening Beheren op niveau. 

In het bijlagenboek is in paragraaf 10.3 een overzicht opgenomen van de mutaties in de 

voorzieningen. 

 

Langlopende  en kortlopende schulden 

Op basis van de huidige leningportefeuille bedragen de langlopende schulden per 1 januari 2017 

€ 62,7 miljoen. Door inkomsten eind 2015 en 2016 is er naar verwachting begin 2017 een 

financieringsoverschot van € 8 miljoen. Dit bedrag zetten we uit bij de Schatkist. 

Dit bedrag gebruiken we in 2017 om de geplande investeringen te betalen. Naar verwachting zal er 

eind 2017 de totale schuld zo’n € 70 miljoen bedragen. Uiteraard is de hoogte van de 

leningportefeuille sterk afhankelijk van het investeringsritme en de opbrengsten binnen het 

grondbedrijf. 

 

Bijlagenboek: 

 Bijlage 5: Staat van opgenomen langlopende geldleningen 

 Bijlage 9.1 Staat financiële vaste activa  

 Bijlage 9.2: Staat materiële vaste activa  

 

4.2.2 EMU-saldo 

Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en 

gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de 

inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector). 

Het EMU-saldo van een gemeente kan in de jaren sterk fluctueren. Hierbij dient bijvoorbeeld gedacht 

te worden aan investeringsuitgaven in een bepaald jaar (uitgaven) of grondverkopen (inkomsten). 

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in de begroting een 

berekening van het EMU-saldo op over het vorige begrotingsjaar, het begrotingsjaar en het jaar 

volgend op het begrotingsjaar. Op basis van de primitieve begroting 2017 ziet het EMU-saldo van de 

gemeente Etten-Leur er als volgt uit: 

 

(Bedragen x € 1.000.000) 2016 2017 

Berekend EMU-saldo -1,0 -13,0 

Norm (Wet HOF) * -5,0 -5,0 

 
(*) Dit betreft de norm van 2015. Voor 2017 is nog geen individuele norm bekend gemaakt. 

 

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt verwachten we voor het komende jaar een tekort op het EMU-

saldo. Dit tekort wordt onder andere veroorzaakt door de geplande investeringen in 2017. 
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4.2.3 Reserves en voorzieningen 

 

Met de vaststelling van de financiële positie reserves en voorzieningen 2016 in hoofdstuk 3 van het 

bijlagenboek Kadernota 2017-2020 is nut en noodzaak van de daarin opgenomen reserves en 

voorzieningen vastgelegd.  

De uitgangspunten die zijn opgenomen in het hoofdstuk financiële positie reserves en voorzieningen 

zijn leidend geweest bij het opstellen van de begroting 2017. In deze paragraaf leest u de verwachte 

ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen in het begrotingsjaar 2017 en volgende jaren. 

 

Reserves 

In onderstaand overzicht is het verwachte verloop van de reserves voor het begrotingsjaar 2017 

weergegeven.  

In het bijlagenboek begroting 2017 is in bijlage 10.2 een overzicht per reserve opgenomen met de 

begin- en eindsaldi 2017 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen. 

 

Categorie reserves                             (bedragen x € 1.000) 
Stand 

 1-1-2017 

Toevoeging  
t.l.v. 

exploitatie 

Onttrekking  
t.g.v. 

exploitatie 
Stand  

31-12-2017 

Algemene reserves 12.563   1.846 10.717 

Bestemmingsreserves (dekking) 21.708 1.000 1.752 20.956 

Bestemmingsreserves (egalisatie) 4.696 442   5.138 

Bestemmingsreserves (overig) 4.054 1.026 1.435 3.645 

Reserves Grondbedrijf 8.212 250 550 7.912 

Totaal reserves 51.232 2.718 5.583 48.367 

 

Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. 

 

Algemene reserves 

 overheveling naar dekkingsreserve kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut voor de 

investering in het Van Bergenplein (€ 1.000.000) 

 overheveling naar de reserve optimalisatie bedrijfsvoering voor het vormen van een 

innovatiebudget om de besparingen op de bedrijfsvoering te realiseren (€ 250.000). Dit is 

conform het besluit van november 2015. Hierin werd tevens vastgelegd dat dit geld pas 

beschikbaar wordt gesteld als de besteding onderbouwd is. 

 dekking voor de aanpassing van gemeentelijke panden  op het gebied van duurzaamheid en/of 

toegankelijkheid en bruikbaarheid voor personen met een beperking Wmo proof (€ 100.000) 

 dekking voor de afschrijving kosten investering in de nieuwbouw van de Nieuwe Nobelaer die we 

niet via de huur terug kunnen verdienen zoals bijvoorbeeld advieskosten, sloopkosten en 

planschade (€ 400.000) 

 

Bestemmingsreserves (dekkingsreserves) 

Toevoeging 

 In 2017 wordt  ten laste van de algemene risicoreserve een storting in de dekkingsreserve 

gedaan  van € 1 miljoen voor de investering in het Van Bergenplein. 
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Onttrekking 

 Deze reserves worden als dekking ingezet om af te schrijven op activa met maatschappelijk nut 

(met name reconstructies wegen) en activa met economisch nut (met name onderwijs- en 

sportaccommodaties). 

 

Bestemmingsreserves (egalisatiereserves) 

 Voor het egaliseren van de lasten en baten in de exploitatie en om grote wisselingen in de 

tarieven van afvalstoffenheffing en riolering te voorkomen  zijn reserves gevormd.  

Op basis van de primitieve begroting 2017 wordt € 440.000 in de egalisatiereserves gestort.  

 

Bestemmingsreserves (overig) 

Toevoeging 

 Overheveling van de algemene risicoreserve naar de reserve optimalisatie bedrijfsvoering voor 

het vormen van een innovatiebudget om de besparingen op de bedrijfsvoering te realiseren 

(€ 250.000). Dit is conform het besluit van november 2015. Hierin werd tevens vastgelegd dat dit 

geld pas beschikbaar wordt gesteld als de besteding onderbouwd is. 

 Verrekening van voordelige saldi gesloten systeem sociaal domein met de reserve sociaal domein 

(€  776.000) 

 

Onttrekking 

 Dekking kosten voor het (verder) invoeren van de basisregistraties en de digitale dienstverlening  

(€ 196.000) 

 Verrekening van nadelige saldi gesloten systeem sociaal domein met de reserve sociaal domein 

(€  1.087.000) 

 

Reserves grondbedrijf  

Toevoeging 

 overheveling van reserve structuurvisie plus naar reserve compenserend groen (saldoregulatie 

€ 250.000) 

 

Onttrekking 

 overheveling van reserve structuurvisie plus naar reserve compenserend groen (saldoregulatie 

€ 250.000) 

 dekking kosten aanleg ecologische verbindingszones (€ 250.000) 
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In onderstaand overzicht wordt op hoofdlijnen het verloop van de reservepositie in meerjarig 

perspectief weergegeven. 

Categorie reserves                             (bedragen x € 1.000) 
Stand 

 1-1-2018 

Toevoeging  
t.l.v. 

exploitatie 

Onttrekking  
t.g.v. 

exploitatie 
Stand  

31-12-2018 

Algemene reserves 10.717   1.479 9.239 

Bestemmingsreserves (dekking) 20.956   1.109 19.846 

Bestemmingsreserves (egalisatie) 5.138 207   5.344 

Bestemmingsreserves (overig) 3.645 1.450 1.792 3.303 

Reserves Grondbedrijf 7.912 446 970 7.387 

Totaal reserves 48.367 2.103 5.350 45.120 

 

Categorie reserves                             (bedragen x € 1.000) 
Stand 

 1-1-2019 

Toevoeging  
t.l.v. 

exploitatie 

Onttrekking  
t.g.v. 

exploitatie 
Stand  

31-12-2019 

Algemene reserves 9.239   350 8.889 

Bestemmingsreserves (dekking) 19.846   1.055 18.792 

Bestemmingsreserves (egalisatie) 5.344 133   5.477 

Bestemmingsreserves (overig) 3.303 2.236 1.238 4.301 

Reserves Grondbedrijf 7.387   50 7.337 

Totaal reserves 45.120 2.369 2.692 44.797 

 

Categorie reserves                             (bedragen x € 1.000) 
Stand 

 1-1-2020 

Toevoeging  
t.l.v. 

exploitatie 

Onttrekking  
t.g.v. 

exploitatie 
Stand  

31-12-2020 

Algemene reserves 8.889     8.889 

Bestemmingsreserves (dekking) 18.792   1.036 17.756 

Bestemmingsreserves (egalisatie) 5.477 89   5.566 

Bestemmingsreserves (overig) 4.301 2.207 1.212 5.297 

Reserves Grondbedrijf 7.337 1.842 385 8.794 

Totaal reserves 44.797 4.138 2.633 46.302 

 

De belangrijkste mutaties lichten we hieronder toe: 

 

Algemene reserves 

 in 2018 en 2019 overheveling naar de reserve optimalisatie bedrijfsvoering voor het vormen van 

een innovatiebudget om de besparingen op de bedrijfsvoering te realiseren (€ 250.000). Dit is 

conform het besluit van november 2015. Hierin werd tevens vastgelegd dat dit geld pas 

beschikbaar wordt gesteld als de besteding onderbouwd is. 

 in 2018 dekking voor de afschrijving kosten investering in de nieuwbouw van de Nieuwe 

Nobelaer en het nieuwe zwembad De Banakker die we niet via de huur terug kunnen verdienen 

zoals bijvoorbeeld advieskosten, sloopkosten en planschade (€ 1.000.000) 
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Bestemmingsreserves (overig) 

Toevoeging 

 verrekening van voordelige saldi gesloten systeem sociaal domein met de reserve sociaal 

domein (2018: €  1.200.000, 2019: € 2.000.000, 2020: € 2.200.000) 

 

Onttrekking 

 verrekening van nadelige saldi gesloten systeem sociaal domein met de reserve sociaal domein  

(2018: €  1.400.000, 2019: € 1.100.000, 2020: € 1.100.000) 

 

Reserves grondbedrijf  

Toevoeging 

 in 2020 winstnemingen (€ 1.400.000) 

 

Onttrekking 

 in 2018 bijdrage in de kosten van de nieuwbouw zwembad De Banakker (€ 670.000) 

 

Voorzieningen 

In onderstaand overzicht is het verwachte verloop van de reserves voor het begrotingsjaar 2017 

weergegeven.  

In het bijlagenboek begroting 2017 is in bijlage 10.3 een overzicht per voorziening opgenomen met 

de begin- en eindsaldi 2017 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen. 

 

Categorie voorzieningen             (bedragen x € 1.000) 
Stand 

 1-1-2017 
Toevoeging  

t.l.v. exploitatie 
Aanwending of 

vrijval 
Stand  

31-12-2017 

Onderhoudsvoorzieningen 16.725 4.557 5.813 15.470 

Overige voorzieningen 6.511 787 1.156 6.142 

Voorzieningen Grondbedrijf 4.354 0 2.450 1.904 

Totaal voorzieningen 27.590 5.345 9.419 23.516 

 

Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. 

Onderhoudsvoorzieningen 

 Op basis van meerjarenonderhoudsplanningen voor gebouwen, sportaccommodaties, inventaris 

gymlokalen en de openbare ruimte worden jaarlijks de werkelijke kosten onttrokken en een 

gemiddeld bedrag gestort in de onderhoudsvoorzieningen 

 

Overige voorzieningen 

 Op basis van het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP)  2014-2018 wordt via het riooltarief 

gespaard voor toekomstige rioolvervangingsinvesteringen. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag 

in de voorziening egalisatie riolering gestort.  

 Aan de voorziening egalisatie riolering wordt jaarlijks € 350.000 onttrokken voor (bovengrondse) 

wegwerkzaamheden die een relatie hebben met riolering. Daarnaast wordt deze voorziening 

aangewend als dekking voor gerealiseerde rioolvervangingsinvesteringen.  
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Voorzieningen Grondbedrijf  

 Deze voorziening zijn bedoeld om het gecalculeerde negatieve resultaat op grondexploitaties of 

projecten op te vangen.  

 

In onderstaand overzicht wordt op hoofdlijnen het verloop van de voorzieningen in meerjarig 

perspectief weergegeven: 

Categorie voorzieningen             (bedragen x € 1.000) 
Stand 

 1-1-2018 
Toevoeging  

t.l.v. exploitatie 
Aanwending of 

vrijval 
Stand  

31-12-2018 

Onderhoudsvoorzieningen 15.470 4.557 6.215 13.813 

Overige voorzieningen 6.142 896 1.205 5.834 

Voorzieningen Grondbedrijf 1.904 0 1.904 0 

Totaal voorzieningen 23.516 5.453 9.323 19.646 

 

Categorie voorzieningen             (bedragen x € 1.000) 
Stand 

 1-1-2019 
Toevoeging  

t.l.v. exploitatie 
Aanwending of 

vrijval 
Stand  

31-12-2019 

Onderhoudsvoorzieningen 13.813 4.557 6.023 12.347 

Overige voorzieningen 5.834 970 1.256 5.548 

Voorzieningen Grondbedrijf 0 0 0 0 

Totaal voorzieningen 19.646 5.527 7.279 17.895 

 

Categorie voorzieningen             (bedragen x € 1.000) 
Stand 

 1-1-2020 
Toevoeging  

t.l.v. exploitatie 
Aanwending of 

vrijval 
Stand  

31-12-2020 

Onderhoudsvoorzieningen 12.347 4.557 7.052 9.852 

Overige voorzieningen 5.548 1.020 1.568 4.999 

Voorzieningen Grondbedrijf 0 0 0 0 

Totaal voorzieningen 17.895 5.577 8.620 14.851 

 

 

Bijlagenboek: 

 Bijlage 10.1: Staat reserves 

 Bijlage 10.2: Mutaties reserves 2017-2020 

 Bijlage 10.3: Staat voorzieningen 
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4.2.4 Overzicht baten lasten per taakveld 

 

Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten mogelijk te maken is een vaste indeling en 

beschikbaarheid van gegevens noodzakelijk. Deze vaste indeling is vanaf 2017 voorgeschreven: de 

taakvelden. De geraamde baten en lasten per taakveld leest u in het overzicht hieronder: 

 

Taakveld                        (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo 

0-1 BESTUUR       1.634                3       1.631  

0-10 MUTATIES RESERVES       2.718        5.583      -2.865  

0-11 RESULTAAT REKENING BATEN EN LASTEN              -                  -    

0-2 BURGERZAKEN       2.129           994       1.135  

0-3 BEHEER OV. GEBOUWEN EN GRONDEN             67                2             65  

0-4 ONDERSTEUNING ORGANISATIE     12.440        2.577       9.863  

0-5 TREASURY         -892           266      -1.158  

0-62 OZB NIET-WONINGEN          372        8.038      -7.666  

0-63 PARKEERBELASTING            771         -771  

0-64 BELASTINGEN OVERIG          109               -            109  

0-7 ALG UITK EN OV UITK GEMEENTEFONDS               4      56.470   -56.466  

0-8 OVERIGE BATEN EN LASTEN          761               -            761  

1-1 CRISISBHEERSING EN BRANDWEER       2.402              24       2.378  

1-2 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID          860           117          743  

2-1 VERKEER EN VERVOER       6.727           852       5.876  

2-2 PARKEREN       1.286        1.120          166  

2-4 ECONOMISCHE HAVENS EN WATERWEGEN             89                0             89  

2-5 OPENBAAR VERVOER             38               38  

3-1 ECONOMISCHE ONTWIKKELING          202              21          181  

3-3 BEDRIJFSLOKET EN REGELINGEN             43           163         -120  

3-4 ECONOMISCHE PROMOTIE            259         -259  

4-1 OPENBAAR BASISONDERWIJS          109            109  

4-2 ONDERWIJS HUISVESTING       3.713           122       3.591  

4-3 ONDERWIJSBELEID EN LEERLINGENZAKEN       1.206              83       1.123  

5-1 SPORTBELEID EN ACTIVERING          220                1          219  

5-2 SPORTACCOMMODATIES       2.923        1.024       1.899  

5-3 CULTUURPRES, PROD EN PART       2.944              31       2.914  

5-4 MUSEA          310              24          287  

5-6 MEDIA       1.059         1.059  

5-7 OPENBAAR GROEN EN RECREATIE       3.202           207       2.995  

6-1 SAMENKRACHT EN BURGERPARTICIPATIE       4.047           383       3.664  

6-2 WIJKTEAMS       3.937              47       3.890  

6-3 INKOMENSREGELINGEN     12.095        9.018       3.077  

6-4 BEGELEIDE PARTICIPATIE       6.259               -         6.259  

6-5 ARBEIDSPARTACIPATIE       1.336               -         1.336  

6-6 MAATWERKVOORZIENINGEN (WMO)       2.170           833       1.337  

6-71 MAATWERKDIENSTREGELING 18+       3.709               -         3.709  

6-72 MAATWERKDIENSTVERLENING 18-       6.924         6.924  

6-81 GEESCALEERDE ZORG 18+              -                  -    

6-82 GEESCALEERDE ZORG 18-       1.018               -         1.018  

7-1 VOLKSGEZONDHEID       1.898         1.898  
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Taakveld                        (bedragen x € 1.000) Lasten Baten Saldo 

7-2 RIOLERING       3.277        4.064         -787  

7-3 AFVAL       3.693        4.793      -1.100  

7-4 MILIEUBEHEER          661                9          651  

7-5 BEGRAAFPLAATSEN          230              65          165  

8-1 RUIMTELIJKE ORDENING          481           114          366  

8-2 GRONDEXPL (NIET BEDRIJVENTERREINEN)     10.120        9.870          250  

8-3 WONEN EN BOUWEN       1.250           716          534  

Totaal  109.780   108.662       1.118  

 

In de grafieken hieronder ziet u hoe de lasten en baten verdeeld zijn over de thema’s: 
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4.3 Meerjarenraming 2017-2020   

 

De begroting gaat voornamelijk over het jaar 2017. Maar we geven in de begroting ook inzicht in de 

drie jaren volgend op het begrotingsjaar. In deze paragraaf schetsen we eerst de uitgangspunten en 

daarna ziet u in één tabel het beeld van de meerjarenraming 2017-2020. 

4.3.1 Uitgangspunten meerjarenraming 2017-2020 

Hieronder leest u de uitgangspunten van de meerjarenraming. 

 

Inwoner- en woningaantallen 

De actuele cijfers baseren we op de prognoses van onze eigen organisatie op basis van de 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Aangezien de definitie van een woning(eenheid) voor 

de verschillende onderdelen binnen de begroting verschillend is, geven we in onderstaande tabel ook 

de mutatie van de woningaantallen als kader mee. 

 

  1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020 

Aantal inwoners 43.072 43.427 43.782 43.968 

Jaarlijkse groei woningvoorraad 250 250 120 100 

 

Personeelslasten 

De personeelslasten indexeren we met de verwachte ontwikkeling van de CAO en reguliere 

aanpassingen als gevolg van periodieke salarisverhogingen en premies: 

 

  2017 2018 2019 2020 

CAO ontwikkelingen 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

Periodieke verhogingen en premies 1,25% 1,25% 1,25% 1,25% 

 

Kosten derden 

Voor de kosten derden zoals inhuur personeel, energie, duurzame zaken en overige goederen en 

diensten gelden de volgende indexeringspercentages: 

 

  2017 2018 2019 2020 

Inhuur personeel 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

Duurzame zaken 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

Overige goederen en diensten 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

Soc. verstrekkingen in natura aan personen       0,60% 

Energie 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

 

De percentages zijn bepaald naar aanleiding van de publicatie van het gemiddelde 

consumentenprijsindexcijfer door  het CBS1. Het gemiddelde consumentenprijsindexcijfer over 2015 

(t-2) bedroeg 0,6 %. Gezien de ontwikkelingen op de energiemarkten verlagen we het indexcijfer 

voor energie naar 1,00 %. 

                                                           
1
 Persbericht CBS 8 januari 2015 



 

Begroting 2017   117 
 

Subsidies  

In 2015 zijn wij gestart met het proces om gemeentebreed  de subsidies te herijken met ingang van 

het subsidiejaar 2017. Hierbij realiseren wij vanaf 2017 een besparing op de subsidie van Surplus van 

€ 100.000 en op de overige subsidies van € 100.000.  

  2017 2018 2019 2020 

Subsidies 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Post onvoorzien  

Voor het bedrag voor onvoorzien gaan we uit van 0,6% van de som van de uitkering gemeentefonds 

en de ozb-capaciteit.  Dit is volgens het BBV artikel 8, lid 1 en het beleid bij artikel 12-gemeenten. In 

de meerjarenraming 2017-2020 nemen we de post daarom als volgt op: 

 

(Bedragen x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 

Onvoorzien 250 250 250 250 

 

Gemeentelijke opbrengsten 

Voor de gemeentelijke opbrengsten rekenden we in de primitieve begroting met de verhogingen die 

we in de kadernota 2017-2020 aangaven.  

 

  2017 2018 2019 2020 

Onroerendezaakbelasting (OZB) 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

Hondenbelasting 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

Precariobelasting 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

 

Bij de vaststelling van de begroting worden ook de leges en tarieven voor 2017 vastgesteld. De 

wijzigingen naar aanleiding van de vaststelling van de leges en tarieven zijn opgenomen in de 1e 

begrotingswijziging 2017. 

 

Overige 

  2017 2018 2019 2020 

Leges 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 

Huren en pachten 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 

Overige inkomsten 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 
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4.3.2 Overzicht meerjarenraming 2017-2020    

 

De meerjarenraming 2017-2020 ziet er op basis van de vastgestelde uitgangspunten als volgt uit: 

bedragen (* € 1.000) Raming 2017 Raming 2018 Raming 2019 Raming 2020 

Programma  Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

1. Bestuur en dienstverlening 16.236 68.013 51.776 16.502 68.690 52.188 16.182 68.823 52.642 16.449 69.344 52.895 

2. Wonen 39.638 23.686 -15.953 39.686 23.208 -16.479 36.830 21.536 -15.294 35.256 21.466 -13.790 

3. Leven 50.747 10.940 -39.807 50.224 10.912 -39.312 48.017 10.875 -37.142 48.162 11.508 -36.653 

Totaal saldo van baten en lasten 106.621 102.638 -3.983 106.412 102.810 -3.602 101.029 101.234 206 99.867 102.318 2.451 

Toevoeging en onttrekkingen reserves 2.718 5.583 2.865 2.103 5.350 3.247 2.369 2.692 323 4.138 2.633 -1.505 

Resultaat 109.339 108.221 -1.118 108.515 108.160 -355 103.398 103.926 529 104.006 104.951 945 

Incidentele lasten en baten 5.893 5.030 -862 5.508 4.636 -871 2.536 1.838 -698 3.789 3.176 -613 

Resultaat structureel 103.446 103.190 -256 103.007 103.524 517 100.862 102.089 1.227 100.217 101.775 1.558 
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4.3.3 Geprognosticeerde begin- en eindbalans    

 

Met ingang van de begroting 2017 bevat de meerjarenraming een geprognosticeerde begin- en 

eindbalans bevatten voor het begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren: 

 

(Bedragen x € 1.000) 
Prognose  

31-12-2018 
Prognose  

31-12-2019 
Prognose  

31-12-2020 

Vaste activa (investeringen)                 129.500                 130.400                 125.200  

Financiële vaste activa                     5.400                     4.200                     3.000  

Vlottende activa (grondvoorraad)                    3.100                   -5.000                   -5.000  

Overig                              -                                 -                                 -    

Totaal activa              138.000               129.600               123.200  

        

Vaste passiva (reserves)                 45.200                  44.900                  46.400  

Voorzieningen                 19.600                  17.900                  14.900  

Schulden                 73.200                  66.800                  61.900  

    Langlopende schulden (leningen)                64.200                 57.800                 52.900  

    Kortlopende schulden (incl. fin.tekort of overschot)                   9.000                    9.000                    9.000  

Overig                              -                                 -                                 -    

Totaal passiva              138.000               129.600               123.200  

 

Op basis van de primitieve begroting 2017 ziet het EMU-saldo van de gemeente Etten-Leur voor de 

drie jaren volgend op het begrotingsjaar er als volgt uit: 

 

(bedragen x € 1.000.000)      2018 2019 2020 

EMU-saldo                    -2,6                  6,4                  4,9  

Norm (Wet Hof)                     -5,0                 -5,0                 -5,0  

 

4.3.4 Beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves  

 

In het bijlagenboek begroting 2017 leest u in bijlage 10.2 een overzicht van de begrote toevoegingen 

en onttrekkingen aan de reserves. Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves beschouwen 

we in principe als incidenteel. Behalve als het gaat om reguliere onttrekkingen aan 

financieringsreserves /dekkingsreserves (kapitaallasten) of om onttrekkingen uit een daartoe 

toereikende (bestemmings)reserve gedurende een periode van minimaal 3 jaar met als doel het 

dekken van structurele lasten.  

In het overzicht hierna leest u daarom de structurele mutaties in de reserves opgenomen, zoals 

voorgeschreven in artikel 19, onder d. van het BBV. 
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Lasten (stortingen reserves) 

(Bedragen x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 

Egalisatiereserve reiniging 194 13 14 32 

Egalisatiereserve riolering 247 194 120 57 

Totaal taakstellingen 441 207 134 89 

 

Baten (onttrekkingen reserves) 

(Bedragen x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 

Dekkingsreserve kapitaallasten investeringen met 
maatschappelijk nut   65 68 67 

Dekkingsreserve kapitaallasten onderwijs 393 689 634 618 

Dekkingsreserve kapitaallasten sportvoorzieningen 359 356 353 350 

Totaal taakstellingen 752 1.110 1.055 1.035 

 

4.3.5 Geraamde incidentele lasten en baten per programma 

 

Bij het opstellen van de begroting wordt een overzicht van incidentele baten en lasten opgesteld. Dit 

is om te kunnen beoordelen of er sprake is van materieel evenwicht (structurele lasten worden 

gedekt door structurele baten). Deze cijfers gebruikt de provincie bijvoorbeeld voor hun beoordeling 

als toezichthouder. 

In hoofdlijn zijn lasten en baten structureel als deze jaarlijks in de begroting zijn opgenomen (drie 

jaar of langer). Lasten en baten die korter dan drie jaar worden opgenomen, zijn in principe 

incidenteel. Mutaties in de reserves zijn, op enkele uitzonderingen na, ook een incidentele last 

(storting in de reserve) of incidentele baat (onttrekking aan de reserve). 

  

In de meerjarenraming in paragraaf 4.2.2 namen we per programma de volgende incidentele lasten 

en baten op: 

bedragen x € 1.000 

Begroting 
2017 

Raming 
2018 

Raming 
2019 

Raming 
2020 

Incidentele lasten 
    1. Bestuur en dienstverlening 1.351 1.490 1.186 824 

2. Wonen 3.268 2.406 456 2.071 

3. Leven 1.273 1.611 894 893 

Totaal incidentele lasten 5.893 5.508 2.536 3.789 

     Incidentele baten 
    1. Bestuur en dienstverlening 794 898 636 361 

2. Wonen 2.967 2.091 330 1.944 

3. Leven 1.269 1.648 871 871 

Totaal incidentele baten 5.030 4.636 1.838 3.176 

     Saldo incidentele baten en lasten 862 871 698 613 
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Toelichting: 
Hieronder leest u een actueel overzicht van incidentele baten en lasten per programma.  
Posten groter dan € 50.000 worden toegelicht. 

 

PROGRAMMA 1 

Omschrijving   (bedragen x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 

( L = Lasten, B = Baten) L B L B L B L B 

Post onvoorzien 250   250   250   250   

Wijkgericht werken 65   75           

Knelpuntenpot personeel 193   202   204   207   

Onvoorziene uitgaven onderhoud gebouwen 55   55   55   56   

Elektronische dienstverlening 196               

Elektronische dienstverlening (dekking reserve elektronische 
dienstverlening) 

  196             

Optimalisatie bedrijfsvoering (storting in reserve 
Optimalisatie bedrijfsvoering) 250   250   250       

Optimalisatie bedrijfsvoering (dekking algemene 
risicoreserve)   250   250   250     

Aanschaf computerprogrammatuur 57   384   122   97   

Aanschaf computerprogrammatuur (dekking reserve 
Automatisering)   57   384   122   97 

Sociaal domein, saldo gesloten systeem 290   264   264   264   

Sociaal domein (onttrekking aan reserve sociaal domein)   290   264   264   264 

Overige incidentele baten en lasten -5   10   40   -50   

Totaal 1.351 794 1.490 898 1.186 636 824 361 

 

Post onvoorzien 

De post onvoorzien beschouwen we volledig als incidentele last en bedraagt per jaar € 250.000. 

 

Wijkgericht werken 

Om burgers meer te betrekken bij de manier van werken is in 2017 en 2018 een bedrag van in totaal 

€ 150.000 beschikbaar. In programma 3 namen we hiervoor in 2017 € 10.000 op. 

 

Knelpuntenpot personeel 

De onvoorziene personeelslasten (knelpuntenpot) merken we als incidentele lasten aan. Deze 

bedraagt ongeveer € 200.000 per jaar. 

 

Onvoorziene uitgaven onderhoud gebouwen 

Voor onvoorzien onderhoud aan de gebouwen nemen we jaarlijks een bedrag in de begroting op. 

Binnen programma 1 nemen we hiervoor ongeveer €  55.000 per jaar op. 

 

Elektronische dienstverlening 

Voor het (verder) invoeren van de basisregistraties en de digitale dienstverlening maken we in 2017 

voor € 196.000 aan kosten. Deze kosten dekken we uit de reserve elektronische dienstverlening. 
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Optimalisatie bedrijfsvoering 

In de jaren 2016-2019 wordt jaarlijks € 250.000 in de reserve optimalisatie bedrijfsvoering gestort. 

Hiermee vormen we een innovatiebudget dat we inzetten om de besparingen op de bedrijfsvoering 

te realiseren. Het innovatiebudget onttrekken we aan de algemene risicoreserve. 

 

Aanschaf computerprogrammatuur 

De aanschaf van computerprogrammatuur dekken we uit de reserve automatisering. 

 

Sociaal domein 

De tijdelijke formatie-uitbreiding op het terrein van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 

en jeugd dekken we uit de reserve sociaal domein. 

 

PROGRAMMA 2 

Omschrijving   (bedragen x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 

( L = Lasten, B = Baten) L B L B L B L B 

Beheer begraafplaatsen 67               

Beheer begraafplaatsen (dekking algemene 
risicoreserve) 

  67             

Project Wonen met Gemak (2017) en 
Doorstroommakelaar (2017 en 2018) 70   25   

        

Project Wonen met Gemak (2017) en 
Doorstroommakelaar (2017 en 2018, dekking reserve 
volkshuisvesting   70   25 

        

Aanpassen gemeentelijk vastgoed duurzaamheid  / 
WMO proof maken 

100   100   100   
    

Aanpassen gemeentelijk vastgoed duurzaamheid  / 
WMO proof maken (dekking algemene risicoreserve)   100   100   100 

    

Onvoorziene uitgaven onderhoud gebouwen 127   128   128   129   

Invoering Omgevingswet 120   160           

Afschrijving investeringen met maatschappelijk nut 1.000               

Afschrijving investeringen met maatschappelijk nut 
(dekkingsreserve kapitaallasten) 

  1.000             

Investeringen met maatschappelijk nut (storting in 
dekkingsreserve kapitaallasten) 1.000               

Investeringen met maatschappelijk nut (onttrekking aan 
algemene risicoreserve) 

  1.000             

Nieuwbouw zwembad De Banakker     1.290           

Nieuwbouw zwembad De Banakker (dekking algemene 
risicoreserve en reserve grondbedrijf)       1.290         

Baten en lasten grondexploitatie 378 128 128 324 128 128   1.507 

Stortingen en onttrekkingen aan reserves grondbedrijf 250 500 446 250     1.842 335 

Overige incidentele baten en lasten 156 52 130 52 100 52 100 52 

Overige incidentele baten en lasten (dekking uit 
reserves) 

  50   50   50   50 

Totaal 3.268 2.967 2.406 2.091 456 330 2.071 1.944 

 

Beheer begraafplaatsen 

Voor de uitvoering van het beleidsplan begraafplaatsen zijn (incidentele) uitgaven nodig.  Deze 

uitgaven zijn nodig om evenwicht te bereiken tussen enerzijds het beheer, de inrichting en de 
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gewenste kwaliteit van de begraafplaatsen en anderzijds het voorzien in de toekomstige 

begraafcapaciteit en de kostendekkendheid daarvan. 

Deze incidentele uitgaven dekken we door een onttrekking aan de algemene risicoreserve. 

 

Project Wonen met gemak en doorstroommakelaar 

Om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en de goedkopere huurwoningen vrij te 

spelen, zetten we samen met de Woonstichting een doorstroommakelaar in. Dit vraagt jaarlijks een 

bedrag van € 25.000.  

Daarnaast  pakken we het project Wonen met Gemak wijkgericht op. Door woningen zodanig aan te 

passen dat mensen langer en duurzamer/comfortabeler in de eigen woning kunnen blijven is er   

minder beroep op gemeenschapsvoorzieningen nodig. Hiervoor is in 2017 € 45.000 nodig. 

De benodigde middelen worden aan de reserve volkshuisvesting onttrokken. 

 

Aanpassen gemeentelijk vastgoed duurzaamheid / Wmo-proof 

Om gemeentelijke panden duurzamer en/of toegankelijker en bruikbaarder voor mensen met een 

beperking te maken (Wmo proof),  is in de periode 2016-2019 € 100.000 per jaar beschikbaar.  Deze 

uitgaven dekken we uit de algemene risicoreserve. 

  

Onvoorziene uitgaven onderhoud gebouwen 

Voor onvoorzien onderhoud aan de gebouwen nemen we jaarlijks een bedrag in de begroting op. 

Binnen programma 2 is hiervoor circa € 130.000 per jaar opgenomen. 

 

Omgevingswet 

De eenmalige transitiekosten in verband met de invoering van de nieuwe Omgevingswet  in 2017 en 

2018 ramen we op respectievelijk € 120.000 en € 160.000. Dit geld zetten we in voor onder andere 

procesbegeleiding, opleidingen en aansluiten op landelijke ICT-voorzieningen. 

 

Afschrijving investeringen met maatschappelijk nut 

De investeringen die worden gedaan in activa met maatschappelijk nut worden direct afgeschreven. 

Om de lasten te dekken doen we een onttrekking aan de dekkingsreserve. Er is dus sprake van een 

incidentele last en incidentele baat die per saldo neutraal zijn. 

 

Investeringen met maatschappelijk nut 

Voor een investering in activa met maatschappelijk nut doen we – ten laste van de algemene 

risicoreserve – een storting in de dekkingsreserve. Hiermee kan te zijner tijd de afschrijving van deze 

investering ten laste van de reserve worden gedekt. Het gaat om de investering in de verbetering  

van de kwaliteit en uitstraling van het Van Bergenplein. 

 

Nieuwbouw zwembad De Banakker 

De investering in het nieuwe zwembad De Banakker wordt gedeeltelijk gedekt uit de gemeentelijke 

reserves. Dit in verband met de afschrijving van kosten die we niet via de huur terug kunnen 

verdienen zoals bijvoorbeeld voorbereidingskosten, sloopkosten en herinrichting openbaar gebied. 
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Baten en lasten grondexploitatie 

Dit zijn de baten en lasten in de grondexploitatie voorzover we die nu kunnen verrekenen met de 

reserves exploitatierisico’s, stuctuurvisie plus, bovenwijkse voorzieningen, compenserend groen en 

cultuur. 

 

PROGRAMMA 3 

Omschrijving   (bedragen x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 

( L = Lasten, B = Baten) L B L B L B L B 

Nieuwbouw Nieuwe Nobelaer, afschrijving ineens niet 
te activeren kosten 400   450           

Nieuwbouw Nieuwe Nobelaer, afschrijving ineens niet 
te activeren kosten (dekking algemene risicoreserve) 

  400   450         

Sociaal domein, saldo gesloten systeem 21   -95   -1.145   -1.358   

Sociaal domein storting in en onttrekking aan reserve 776 796 1.200 1.106 1.986 841 2.207 850 

Overige incidentele baten en lasten 77 20 56 20 53 20 44 20 

Overige incidentele baten en lasten (dekking uit 
reserves) 

  53   72   10   1 

Totaal 1.273 1.269 1.611 1.648 894 871 893 871 

 

Nieuwbouw Nieuwe Nobelaer 

De investering in de nieuwbouw van de Nieuwe Nobelaer dekken we gedeeltelijk uit de algemene 

risicoreserve. Dit in verband met de afschrijving van kosten die we niet via de huur terug kunnen 

verdienen zoals bijvoorbeeld advieskosten, sloopkosten en planschade. 

 

Sociaal domein 

De budgetten in het kader van de  Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, jeugdzorg en 

participatiewet zijn het financieel kader voor het sociaal domein. Om de kosten binnen het sociaal 

domein te beheersen zijn verschillende beleidslijnen ingezet. Het kost tijd voordat de effecten 

hiervan zichtbaar worden. 

In de jaren 2017-2020 is er, met de kennis van nu, in 2017 sprake van een tekort. Dit tekort vangen 

we op door een onttrekking aan de reserve sociaal domein. Vanaf 2018 is er sprake van een 

overschot waarmee we de reserve weer aanvullen. Per saldo verloopt het sociaal domein budgettair 

neutraal. 

 

Recapitulatie alle programma’s 

Omschrijving   (bedragen x € 1.000) 2017 2018 2019 2020 

( L = Lasten, B = Baten) L B L B L B L B 

Programma 1 Bestuur en dienstverlening 1.351 794 1.490 898 1.186 636 824 361 

Programma 2 Wonen 3.268 2.967 2.406 2.091 456 330 2.071 1.944 

Programma 3 Leven 1.273 1.269 1.611 1.648 894 871 893 871 

Totaal 5.893 5.030 5.508 4.636 2.536 1.838 3.789 3.176 
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5. Vervolg kadernota 
 

Tijdens de algemene beschouwingen van de kadernota werden 28 punten besproken. Uw raad 

ontving eerder al een brief en e-mail waarin deze punten werden besproken. In deze paragraaf leest 

u (nogmaals) hoe deze punten in de begroting zijn verwerkt. Tijdens de raadsvergadering werden ook 

een aantal toezeggingen gedaan. In paragraaf 5.1 lichten we de stand van zaken van deze 

toezeggingen toe. 

 

De punten waarover de meerderheid van de raad het eens was 

Over  12 punten was een meerderheid van de raad het eens. Hieronder leest u hoe deze punten in de 

begroting zijn verwerkt: 

 

1. Digitalisering en benutten Mijn overheid 

In productblad 1.3 Publieksdienstverlening namen we dit al op met de verschillende 

productdoelstellingen en prestatieindicatoren. In aanvulling op dit productblad, melden we u nog het 

volgende:   

 

 We gaan het komende jaar verder investeren in de verbetering van de digitale 

dienstverlening. Op grond van de Wet elektronische burgerlijke stand kan in Etten-Leur 

binnenkort digitaal aangifte van overlijden gedaan worden. Het komend jaar volgen digitale 

melding van voorgenomen huwelijk (ondertrouw) en digitale aangifte van geboorte. We zijn 

bezig met de invoering van volledig digitale afhandeling van meldingen openbare ruimte. 

 Voor wezenlijk innovatieve verbeteringen zijn we sterk afhankelijk van landelijke 

voorzieningen, zoals de invoering van de eID (electronische identiteit) en verdere wijzigingen 

in wet- en regelgeving. 

 De gemeente Etten-Leur is aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid. Deze wordt in 

eerste instantie gebruikt voor berichtgeving aan inwoners over verlopen reisdocumenten. 

Via de gebruikelijke kanalen (website, Bode en social media) wijzen wij onze inwoners op 

MijnOverheid.nl en de Berichtenbox en proberen wij het gebruik daarvan te stimuleren.  

 De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) is aangesloten op MijnOverheid. 

Belastingplichtigen, die zich aangemeld hebben bij Mijn Overheid, krijgen hun aanslagbiljet 

via MijnOverheid. De aanslag wordt niet meer op papier verstuurd. Op het aanslagbiljet staat 

de WOZ-waarde. De taxatieverslagen kunnen nog niet via MijnOverheid opgevraagd worden 

omdat de Landelijke Voorziening hiervoor nog niet gereed is. Een taxatieverslag kan wel via 

de site van de BWB met behulp van DigiD geraadpleegd worden. Het streven is om de 

mogelijkheden van “MijnOverheid” volledig te benutten. 

 Informatiebeveiliging heeft hoge prioriteit gekregen in de organisatie. De inzet van Data 

profiling wordt betrokken bij de aanpak adresfraude. 

 Wij blijven investeren in het persoonlijk contact om  inwoners mee te nemen in de 

digitalisering en daarin te ondersteunen. Om de groep van minder digitaal vaardigen verder 

te ondersteunen, is landelijk de cursus ‘Werken met de e-overheid’ ontwikkeld en beproefd. 

De resultaten van het landelijk project onder de noemer “Digisterker” laten zien dat de 

cursus voorziet in een behoefte. Wij gaan na hoe en onder welke condities we hierbij aan 

kunnen sluiten voor de inwoners van Etten-Leur. Landelijk is er de voorziening DigiD 
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Machtigen: hiermee kan men heel gemakkelijk iemand anders machtigen om bijvoorbeeld 

een toeslag of een uitkering aan te vragen. 

 

2. Wachttijd huurwoningen verkorten 

Op 28 juni 2016 sprak het college met de directie van Woonstichting Etten-Leur. Zij neemt contact op 

met de griffie voor een datum om de wachtlijst woningzoekenden aan uw raad toe te lichten. Het 

onderwerp wachttijden hoort bij de doelstelling ‘volkshuisvesting’ van het productblad ‘Ruimtelijke 

Ordening en Bouwen’ (verschillende actiepunten). 

 

3. Afgestemde richtlijnen verbonden partijen  

De regionaal afgestemde richtlijnen zijn in deze begroting opgenomen in de paragraaf verbonden 

partijen. 

 

4. Hergebruik vrijkomende agrarische gebouwen 

Een visie voor hergebruik vrijkomende agrarische gebouwen maakt onderdeel  uit van de 

Omgevingsvisie (productblad Ruimtelijke Ordening en Bouwen, doelstelling ‘ruimtelijke ordening’). 

De gemeenteraad ontvangt dit najaar nadere informatie over stand van zaken Omgevingsvisie en het 

vervolg. 

 

5. Meer multifunctioneel gebruik gebouwen 

We doen dit samen met onze verenigingen en organisaties, die zelf kansen en mogelijkheden zien om 

tot nog meer functioneel gebruik van gebouwen te komen. Wij sluiten bij deze initiatieven aan. In het 

kader van het accommodatiebeleid en de herijking van het subsidiebeleid zijn wij al in gesprek met 

deze verenigingen en organisaties. Het gebruik maken van elkaars accommodatie, de 

randvoorwaarden en het voorkomen van paracommercie zijn hier onderwerpen van gesprek. 

 

6. Meer inzet duurzaamheid 

In de brief van 29 juni gaven we informatie over de stand van zaken van diverse initiatieven om 

duurzaamheid te bevorderen, namelijk: 

 

 We noemden in onze brief initiatieven die samen met de energiecoöperatie Duursaam Etten-

Leur , Woonstichting en Industriële Kring zijn of worden opgepakt. Op dit moment hebben 

we geen nieuws te melden. 

 Dit najaar benutten we voor het gesprek met sportverenigingen over maatregelen om het 

energieverbruik te verminderen. We voeren het gesprek aan de hand van energiescans. We 

willen van verenigingen weten welke maatregelen zij willen treffen, waar zij kansen zien voor 

samenwerking met anderen, hoe zij over de financiering denken in samenhang met kansen 

voor subsidie. Verder brengen we bijkomende juridische aspecten in beeld (denk 

bijvoorbeeld over eigendomsituatie). We hopen nog dit jaar met betrokken verenigingen 

afspraken te maken.  

 Kort na de zomervakantie beschikken we waarschijnlijk over alle informatie voor een plan om 

het gemeentelijk vastgoed duurzamer te maken. Dit plan bevat zowel maatregelen ter 

vermindering van het energieverbruik als maatregelen om de bruikbaarheid voor personen 

met een beperking te vergroten. Over de laatstgenoemde maatregelen wachten we op een 
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advies van de stichting ZET. Deze stichting adviseert op het gebied van leefbaarheid, 

participatie, toegankelijkheid en zelfredzaamheid. Dit jaar komen we tot een concreet plan 

van aanpak. Vanaf volgend jaar starten we met de uitvoering. In de begroting 2017 nemen 

we nog geen middelen op. Mocht inzet van gemeentelijke middelen nodig zijn dan nemen 

dat bij de eerste of tweede bestuursrapportage 2017 mee. 

 

7. Plan van aanpak verbeteren veiligheidsgevoel 

Het productblad Veiligheid bevat concrete cijfers over veiligheid. Deze cijfers in combinatie met 

cijfers van de politie laten een positieve ontwikkeling zien. We zien geen reden om het beleid aan te 

passen. Wel denken we na over de vraag hoe we onze inwoners hierover beter kunnen informeren. 

Dit najaar komen we met concrete acties. 

 

8. 120% bijstandsnorm handhaven 

Wij handhaven de draagkrachtnorm van 120% voor het minimabeleid. Dit is dus ongewijzigd beleid. 

 

9. Geanonimiseerde rapportage werkbudget snel handelen 

De gemeenteraad krijgt achteraf een rapportage over hoe we de middelen van het budget snel 

handelen inzetten. Dit doen we voor het eerst met de jaarrekening 2016. Natuurlijk nemen we hierbij 

de privacyregels in acht. Dit doen we daarom op een manier dat dit niet terug te herleiden is naar 

individuele situaties.  

 

10. Budget optimalisering bedrijfsvoering 

Informatie over de het budget optimalisering bedrijfsvoering namen we op in de paragraaf 

bedrijfsvoering.  

 

11. Doorontwikkeling van de wijkteams en de zichtbaarheid wijkteams 

Er zijn middelen beschikbaar gekomen. Deze middelen zetten we in om een projectleider te werven 

die de komende twee jaren aan de slag gaat om de wijkteams te versterken en beter zichtbaar te 

maken in de wijk. Met name de verbinding naar het netwerk van professionele en vrijwillige 

organisaties en de aansluiting met het Werkplein staan hierbij voorop. 

 

12. Actieplan voor werkteam jeugdzorg 

Wij zijn inmiddels gestart om de problematiek van de overgang van 18- naar 18+ in beeld te brengen 

en stellen hiervoor zo mogelijk regionaal een actieprogramma op. In dit actieprogramma nemen wij 

ook de problematiek van uitkeringsgerechtigden (Nuggers)  en werkloze jongeren op en leggen we 

ook verbinding met het speciaal onderwijs. Nuggers zijn personen zonder uitkering die niet werken 

maar dat wel graag zouden willen. 
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De punten waarover de meerderheid van de raad het niet eens was 

Voor de volgende 12 punten was nog geen meerderheid en zijn daarom tijdens de raadsvergadering 

op 4 juli 2016 besproken. Hieronder leest u of hoe deze punten zijn verwerkt: 

a. Bezuiniging verkiezingen 

Over het bezuinigen op verkiezingen kunnen we het volgende melden: 

 We werken nu al met een maximaal aantal vrijwilligers als stembureaulid. Raadsleden, 

burgerleden en ambtenaren krijgen geen vergoeding voor hun inzet. De voorzitters van het 

stembureau zijn ambtenaren. Dat doen we vanwege de administratieve werkzaamheden en 

verantwoordelijkheden die hierbij horen.  

 Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 gaan we (net als bij het referendum in 2016) uit 

van 15 stembureaus. Na de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer evalueren we 

of het werken met 15 stembureaus in Etten-Leur voldoet. 

 Er komt landelijk een stembureauapplicatie waarmee in de voorbereiding van verkiezingen 

en administratieve afwikkeling door stembureaus meer efficiënt gewerkt kan worden. Zodra 

deze beschikbaar komt schaffen wij deze aan.  

 Wat betreft het proces van voorbereiding van verkiezingen gaan we met de LEAN-methodiek 

aan de slag en gaan er vanuit dat er nog meer efficiency bereikt kan worden. 

 

b. Meer ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers 

Het afgelopen jaar hebben we diverse maatregelen genomen om onze mantelzorgers en vrijwilligers 

te waarderen en te ondersteunen, zoals het mantelzorgmenu en de nieuwe website voor 

vrijwilligers. Ook het transformatiefonds zetten wij vanaf 2017 in om initiatieven van mantelzorgers 

en vrijwilligers te ondersteunen.  Eind 2016 evalueren wij of het Mantelzorgmenu bij onze 

mantelzorgers aanslaat en stellen wij dit menu wanneer nodig bij. 

 

c. Herziening methode berekening eigen bijdrage 

We merkten dat er een probleem ontstond rond de eigen bijdrage van de Wmo begeleiding, 

waardoor mensen geen gebruik maakten van de zorg die ze nodig hebben. Sinds 18 juli 2016 hebben 

wij dit voor onze inwoners ‘gerepareerd’. Wij hebben de gemeenteraad hiervan inmiddels in kennis 

gesteld.  In de tweede helft 2016 brengen wij in beeld hoeveel het de gemeente gaat kosten en 

welke administratieve lasten ermee gemoeid zijn wanneer we deze maatregel met terugwerkende 

kracht tot 1 januari 2016 invoeren.  In 2017 starten wij een Wmo-breed onderzoek naar het 

probleem met de eigen bijdrage en treffen we op basis van de resultaten daarvan maatregelen.   

 

d. Bestaansrecht verenigingen in relatie tot bezuinigingen 

In het kader van de herijking van de subsidies zijn wij inmiddels in gesprek met alle verenigingen en 

organisaties. In dit nieuwe subsidiebeleid staat de ondersteuningsvraag van iedere  vereniging 

centraal. We sluiten hierdoor beter aan bij de vraag van de verenigingen zelf. Het nieuwe 

subsidiebeleid gaat in met ingang van 2017. 

 

e. Minder regels 

In onze brief van 29 juni stelden we de gemeenteraad op de hoogte van de aanpak voor aanpassing 

Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit najaar ontvangt de gemeenteraad een voorstel. We 
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informeren u dan ook over het proces voor invoering van de Omgevingswet. Deze wet treedt 

waarschijnlijk in 2019 in werking. De wet voorziet onder andere in het verminderen van de regeldruk. 

 

f. Samenwerking met inwoners, de wijkdeals 

Op het productblad ‘Openbaar groen’ staat als actie vermeld: uitwerken van plannen voor 

ondersteuning of overdracht van regulier onderhoud in het kader van centrum- en parkmanagement 

en burgerinitiatieven (bijvoorbeeld. schoolprojecten). Tijdens de raadsvergadering van 4 juli 2016 

zegde de wethouder toe de optie tot ondersteuning of overdracht van regulier onderhoud beter 

bekend te maken. We pakken dit op. 

 

g. Sociaal domein/transities 

De resultaten van het Klanttevredenheidsonderzoek komen na de zomervakantie beschikbaar. Op 

basis van dit onderzoek en op basis van onze doorlopende monitoring van de dienstverlening van het 

Wmo-loket, komen wij met eventuele verbetervoorstellen. 

h. Regionale aanpak vluchtelingen 

Op 12 juli 2016 ontvingen we een brief van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dat zij 

onderzoekt wat de verminderde instroom aan asielzoekers voor de omvang van de opvang betekent. 

We wachten het bericht af (zie brief van 14 juli 2016). 

i. Inzicht in behaalde taakstellingen 

In de organisatie besteden we veel aandacht aan de realisatie van de taakstellingen (besparingen). In 

de Planning & Control documenten geven we inzicht in de stand van zaken van de realisatie van de 

afgesproken besparingen.  

j. Schoolzwemmen 

In het najaar vindt een gesprek plaats met de directie van d’n Overkant over het opnemen van 
schoolzwemmen in het lesprogramma bewegingsonderwijs. 

 

k. Ondersteuning voedselbank 

De ondersteuning van de Voedselbank is vooral bedoeld om de voedselbank te compenseren in de 

kosten als gevolg van de toename van het aantal statushouders. In september 2016 vindt met de 

voedselbank een evaluatie plaats over de financiële tegemoetkoming die aan de voedselbank is 

verstrekt. Dan wordt ook de mogelijkheid besproken om aan statushouders een voorschot te 

verstrekken zodat zij de eerste maanden niet meer zijn aangewezen op de voedselbank. De 

resultaten hiervan worden verwerkt in de begroting 2017. 

 

l. Lintjesregen jeugd 

Verschillende gemeenten in ons land organiseren speciaal voor jongeren van 6-18 jaar een speciale 

jeugdlintjesregen, voor jongeren die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor hun 

gemeente. De raad vraagt ons om in beeld te brengen wat een dergelijk initiatief voor Etten-Leur 

betekent. Dit betreft een extra taak, waarin momenteel niet is voorzien in de formatie en in de 

jaarplanning. Wij starten in 2016 een onderzoek onder gemeenten die een jeugdlintjesregen kennen. 

In dit onderzoek inventariseren we wat goede voorbeelden zijn en brengen we de kosten hiervan in 

beeld. We leggen de consequenties hiervan in het eerste kwartaal van 2017 aan de gemeenteraad 
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voor. Als de gemeenteraad vervolgens besluit een jeugdlintjesregen in te stellen, kan de eerste editie 

in Etten-Leur in 2018 worden georganiseerd.    

 

De punten die later via e-mail zijn besproken 

Op 1 juli 2016 verzonden wij u een email met een toelichting op de volgende vier punten. Hieronder 

leest u de verwerking van deze punten: 

 

1. Vijf goedkoopste gemeenten West-Brabant 

Het college onderschrijft het standpunt van de fracties dat Etten-Leur tot de vijf goedkoopste 

gemeenten in West-Brabant moet blijven behoren. 

2. Informatieverstrekking door Werkplein aan minima verbeteren 

Een goede informatieverstrekking aan inwoners met een minimum inkomen is van groot belang. 

Momenteel overleggen wij met het Werkplein op welke wijze de communicatie en de 

informatievoorziening aan klanten kan worden verbeterd. Ook het toegankelijker maken  van de 

website van het Werkplein komt hierbij aan de orde. De website kunnen we namelijk inzetten om het 

gebruik van minimaregelingen te vergroten, met name voor de inwoners met een inkomen tussen de 

100% en 120% van het bijstandsniveau.  

 

3. Taakstelling Werkplein Hart van West-Brabant 

Wij legden aan het Werkplein Hart van West-Brabant een taakstelling op om in 2017 het aantal 

bijstandsgerechtigden met 3% te verkleinen. Dit is al een ambitieuze doelstelling, omdat men 

landelijk rekening houdt met een stijging in de komende jaren. Deze taakstelling staat in de 

dienstverleningsovereenkomst tussen gemeenten en het Werkplein. In de dienstverlenings-

overeenkomst is daarnaast ook de inspanningsverplichting opgenomen voor zelfs 5% minder 

bijstandsgerechtigden in 2017. 

 

4. Gesprek onderwijs (jeugdigen) met gemeenteraad 

De afspraak is dat de gemeenteraad en het college tweemaal per jaar een gesprek aangaan met de 

leerlingen van het Voortgezet Onderwijs. Op vrijdagavond 24 juni 2016 is er met de organisatie van 

Vincent’s Brigth Night een einde gekomen aan een intensief participatietraject met de jongeren van 

de KSE. In juli 2016 evalueren wij dit traject. Daarbij vragen we ook aan de jongeren over welke 

onderwerpen de jeugd zelf met de gemeente wil overleggen. 

 

5.1 Toezeggingen 

Tijdens de raadsvergadering over de kadernota op  4 juli 2016 werden 13 toezeggingen gedaan. 

Hieronder leest u de stand van zaken van deze toezeggingen: 

 

1. De vragen over de kosten voor de externe inhuur en kosten en opbrengsten van de lean-trajecten 

worden schriftelijk beantwoord. 

 

Informatie over de lean-trajecten namen we op in de paragraaf bedrijfsvoering.  

 

Een overzicht van de kosten voor de externe inhuur leest u in bijlage 12 van het bijlagenboek. 
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2. In september 2016 vindt met de voedselbank een evaluatie plaats over de financiële 

tegemoetkoming die aan de voedselbank is verstrekt. Dan wordt ook de mogelijkheid besproken 

om aan statushouders een voorschot te verstrekken zodat zij de eerste maanden niet meer zijn 

aangewezen op de voedselbank. De resultaten hiervan worden verwerkt in de begroting 2017. 

 

Zie antwoord onder punt k “voedselbank”. 

 

3. Bij de evaluatie  met de werkgroep jeugd en politiek - die in juli 2016 wordt uitgevoerd naar 

aanleiding van het project ‘Vincents Bright Night’ - wordt ook besproken op welke wijze in beeld 

gebracht gaat worden over welke onderwerpen de jeugd zelf met de gemeente (raad en college) 

overleg wil voeren. 

 

Zie antwoord onder punt 4 “gesprek onderwijs (jeugdigen) met gemeenteraad”. 

 

4. Doelstelling is om verbetervoorstellen naar aanleiding van het klanttevredenheidsonderzoek over 

het sociaal domein op te nemen in de begroting 2017. Het landelijk onderzoek over de 

klanttevredenheid is na de zomervakantie 2016 afgerond. 

 

Zie antwoord onder punt g “sociaal domein/transities”. 

 

5. Er vindt nogmaals een gesprek plaats met de directie van d’n Overkant over het opnemen van 

schoolzwemmen in het lesprogramma bewegingsonderwijs. 

 

Zie antwoord onder punt j “Schoolzwemmen”, 

 

6. De evaluatie brede scholen vindt plaats in 2017. 

 

In oktober 2015 hebben de samenwerkingspartners binnen de Brede scholen de visie voor de 

komende 10 jaren vastgesteld. De eerste evaluatie hiervan vindt plaats in 2017. 

 

7. In het op te stellen actieplan voor de overgang van 18- naar 18+ worden de niet 

uitkeringsgerechtigden (Nuggers) en werkloze jongeren met financiële problemen meegenomen. 

In het actieplan zal preventie de boventoon voeren. 

 

Zie antwoord onder punt 12 “Actieplan voor werkteam jeugdzorg”. 

 

8. Er wordt geëvalueerd of het ‘Mantelzorgmenu’ aanslaat. Zo nodig vindt op basis van de evaluatie 

een bijstelling plaats. 

 

Zie antwoord onder punt b “meer ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers”. 

 

9. Er wordt in beeld gebracht binnen een bandbreedte hoeveel inkomsten de gemeente gaat derven 

en welke administratieve kosten gemoeid zijn met het met terugwerkende kracht tot 1-1-2016 

verlagen van de eigen bijdrage voor de Wmo tot het niveau dat gaat gelden vanaf 18 juli 2016. 
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Zie antwoord onder punt c “Herziening methode berekening eigen bijdrage”. 

 

10. Het verbeteren van de website van het Werkplein: Aan het Werkplein wordt als aandachtspunt 

meegegeven de website beter toegankelijk te maken voor mensen die gebruik kunnen maken van 

de regelingen voor minima. Het gaat dan met name om de doelgroep die een inkomen heeft 

tussen de 100% en de 120% procent van het bijstandsniveau. 

 

Zie antwoord onder punt 2 “informatieverstrekking door Werkplein aan minima verbeteren”. 

 

11. Na de zomervakantie 2016 zijn de energiescans voor de sportparken afgerond. Op basis van deze 

scans gaat het college in gesprek met de sportverenigingen. Bij deze gesprekken wordt eerst 

gekeken wat verenigingen zelf kunnen, vervolgens wordt gekeken waarbij ondersteuning van de 

gemeente wordt gevraagd ( bijvoorbeeld bij het aanvragen van landelijke subsidies). Als het 

nodig is komt het college met een voorstel in de begroting 2017 voor het verstrekken van 

duurzaamheidsleningen aan de sportverenigingen vanuit de gemeente. 

 

Zie antwoord onder punt 6 “Duurzaamheid”. 

 

12. De mogelijkheid voor het sluiten van zogeheten ‘Wijkdeals’ wordt nogmaals onder de aandacht 

gebracht van de inwoners. De behoefte om een dergelijke deal te sluiten moet wel van de 

inwoners zelf komen. 

 

Zie antwoord onder punt f ‘‘Samenwerking met inwoners, de wijkdeals”. 

 

13. Na de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer wordt geëvalueerd of het werken met 15 

stembureaus in Etten-Leur voldoet. 

 

Deze evaluatie is opgenomen in de organisatie en uitvoering van de verkiezingen voor de leden 

van de Tweede Kamer in 2017.  

 
 
 


