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Voorwoord 

 

In de Voorjaarsnota kijken we vooruit naar de Begroting 2017 en de Meerjarenraming 2018-2020 en 

geven we een actueel, financieel beeld.  

 

Transities sociaal domein 

In de Jaarrekening 2015 constateerden we het al: het eerste jaar van de transities op het sociaal 

domein zijn we naar tevredenheid doorgekomen. De opgebouwde reserve sociaal domein is 

belangrijk, omdat we er niet van uitgaan dat de transities na het eerste jaar al achter de rug zijn. 

Integendeel, we verwachten de komende jaren nog diverse uitdagingen te gaan ontmoeten. Het is 

goed mogelijk, dat de Rijksoverheid verder bezuinigd of nog meer taken decentraliseerd. Na één jaar 

is het bovendien niet te voorspellen welke onverwachte effecten de transities nog gaan hebben. We 

vangen op dit moment al signalen op, dat mensen door het stapelen van eigen risico’s zorgmijdend 

gedrag gaan vertonen. Redenen genoeg dus voor een reserve sociaal domein.  

 

Zwarte cijfers aan het eind van de bestuursperiode 

Belangrijk doel uit het coalitieprogramma is het afsluiten van de periode 2015-2018 met een positief 

saldo. We willen zwarte cijfers en daarvoor liggen we op koers. Dat komt mede door de doorgevoerde 

en nog doorlopende financiële ombuigingen. We moeten goed blijven letten op de algemene reserve 

en hier zoeken naar evenwicht tussen risico’s en weerstandsvermogen.  

Financieel ontstaat er meer ruimte, die positieve trend tekende zich vorig jaar al. Dat we meer vlees 

op de botten krijgen, neemt niet weg dat we terughoudend willen omgaan met de ontstane ruimte.  

 

Sterke, groene en sociale gemeente 

In deze Voorjaarsnota leest u voorstellen om de beschikbare, financiële ruimte in te zetten. Deze 

voorstellen zijn gegroepeerd in drie thema’s: sociale gemeente, groene gemeente en sterke 

gemeente. De nadruk ligt hierbij vooral ook op de uitvoering. Daarbij denken we aan de realisatie van 

het Centrumplan Vlijmen, diverse grote (Dillenburg, Geerpark en de Grassen) en kleinere (Birmalaan, 

Donkhof) woningbouwprojecten en bedrijventerreinen ('t Hoog en Dillenburg/Metal Valley). Daarnaast 

zetten we in op het daadwerkelijk invulling geven aan schaalverdieping. Na experimenteren op kleine 

schaal, willen we daar verder vorm aan geven.  

Tevens maken we geld vrij voor duurzaamheid om concreet invulling te geven aan de voorgenomen 

15% energiereductie. Ook voor de bereikbaarheid en een goede doorstroming op het onderliggende 

gemeentelijke wegennet zijn, na uitvoering van de GOL projecten, investeringen noodzakelijk.  

Tot slot kunnen we de financiële ruimte inzetten op plekken, waar de ombuigingen van de afgelopen 

jaren zijn gaan knellen. Dit geldt voor de beheerplannen waar we in de praktijk fricties zien ontstaan 

om te kunnen blijven voldoen aan het uitgangspunt veilig en heel. Ook daarvoor treft u voorstellen 

aan in deze nota. 

 

Op koers 

Op koers voor een positief saldo aan het eind van deze periode, met ruimte om geld in te zetten waar 

dit echt moet en met reserve op het belangrijke sociaal domein: Heusden staat er financieel goed 

voor.   
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1. Inleiding 

 

De toekomstige financiële positie van gemeenten is voor een groot deel afhankelijk van de 

ontwikkeling van het gemeentefonds en de economische ontwikkeling (effect op woningbouw en 

werkgelegenheid). De ontwikkeling van de rijksbegroting en de voorspellingen die het Centraal 

Planbureau doet, zijn dan ook richtinggevend voor de toekomstige financiële ontwikkeling van 

gemeenten. 

 

Het CPB brengt traditioneel een jaar voor de verkiezingen een Middellange termijnverkenning uit 

waarin de economische ontwikkeling wordt geschetst voor de volgende kabinetsperiode, bij 

ongewijzigd, reeds ingezet beleid. Hieruit blijkt dat het economisch herstel van de afgelopen jaren 

aanhoudt, met een groei van 1,8% per jaar over de periode 2018-2021. Voor 2017 wordt een 

economische groei verwacht van 2%. Met de kanttekening dat deze groei kwetsbaar blijft bij 

aanhoudende internationale onzekerheden. Ook de werkloosheid daalt verder naar 5,5% in 2021, het 

overheidssaldo verbetert tot een overschot van 0,6% bbp in 2021, maar de koopkracht van 

huishoudens verbetert niet in de ramingsperiode.  

 

Voor de ontwikkeling van het gemeentefonds is de rijksbegroting bepalend. Immers, de uitkering uit 

het gemeentefonds is gekoppeld aan (een deel van) de rijksuitgaven. Groeien deze, dan stijgt ook de 

algemene uitkering. De minister van Financiën is nog niet bepaald optimistisch gestemd over de 

begrotingsbesprekingen voor volgend jaar. Hij heeft door laten schemeren dat het geen 

‘feestbegroting’ wordt. Met name de lage gasprijs en de verminderde productie zorgt voor een 

probleem aan de inkomstenkant. De verwachte economische groei zorgt voor enige compensatie. 

Hoe dit uit gaat pakken voor de ontwikkeling van het gemeentefonds blijft nog even gissen.  

 

Vooralsnog gaan we in deze voorjaarsnota uit van het niveau zoals opgenomen in de huidige 

meerjarenraming op basis van de septembercirculaire 2016. Zoals gebruikelijk ontvangt u voor de 

raadsvergadering een memo over de effecten van de meicirculaire waarvan de uitkomsten nog niet 

bekend zijn op het moment dat deze nota uitgaat. 

 

Onze meerjarenraming was in de begroting 2016 positief mede door de bezuinigingsmaatregelen die 

vanaf 2011 zijn doorgevoerd en nog een doorwerking hebben tot en met de jaarschijf 2018. Vorig jaar 

was de onzekerheid rond het sociaal domein groot. Inmiddels is 2015 achter de rug en lijkt de 

financiële uitkomst voor het eerste jaar positief. Niettemin blijft dit een aandachtspunt omdat het zicht 

en de grip hierop nog steeds niet toereikend zijn voor een goede beheersing van de geldstromen. We 

zullen hier in 2016, waar mogelijk in ons samenwerkingsverband Midden Brabant met de andere 

gemeenten, in blijven investeren. 

 

De voorjaarsnota geeft zoals gebruikelijk een geactualiseerd financieel beeld vanaf het moment van 

vaststelling van de begroting 2016 en de besluitvorming die daarna nog heeft plaatsgevonden. Dit 

beeld stemt positief. We zijn echter terughoudend met de inzet van deze ruimte; alleen daar waar we 

echt op in willen zetten of waar zich knelpunten voordoen wordt een aanvullende middeleninzet 

gevraagd.   
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2. Financiële uitgangspunten 

 

Het doel van de voorjaarsnota is om naast een actueel financieel perspectief de uitgangspunten voor 

de opstelling van de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 vast te stellen. Hieronder 

wordt ingegaan op de financiële uitgangspunten.  

 

Algemeen 

De uitgangspunten voor het financiële beleid zijn helder verwoord in het coalitieprogramma. We willen 

een meerjarenraming die, over de totale periode 2015 - 2018 bezien, sluit met een positief saldo. Dit 

lukt ook, mede door de noodzakelijk doorgevoerde ombuigingen in de afgelopen jaren. Deze lopen 

overigens ook nog door in 2017 en 2018.  

De algemene reserve blijft een aandachtspunt. Het uitgangspunt daarbij is een goede verhouding 

tussen de risico’s en de benodigde weerstandscapaciteit. De afgelopen jaren is deze capaciteit vooral 

omgezet in verliesvoorzieningen voor de bouwgrondexploitaties. De komende jaren zetten we de 

verkoop van gemeentelijke eigendommen (gronden en panden) voort om deze capaciteit weer te 

vergroten. Ook een positief rekeningsaldo zal ingezet worden voor het aanvullen van de algemene 

reserve.  

 

Rente 

De afgelopen jaren is de interne rekenrente in een aantal stappen verlaagd naar 2,5%. Het Besluit 

Begroting en Verantwoording (BBV) is in 2016 op een aantal aspecten gewijzigd. Deels gaan deze 

wijzigingen in per 2016 en deels voor het begrotingsjaar 2017. De wijzigingen die betrekking hebben 

op de rente zijn nader toegelicht in twee notities van de commissie BBV; de notitie grondexploitaties 

en de notitie rente.  

De rente die toegerekend mag worden aan de grondexploitaties is vanaf 2016 gewijzigd. De invoering 

van de vennootschapsbelasting voor gemeenten is hier de reden voor. Voor de fiscus is de werkelijk 

betaalde rente het uitgangspunt. Rente over het eigen vermogen is fiscaal gezien niet toegestaan. 

Vanaf 2016 is het daarom alleen toegestaan om rente toe te rekenen aan BIE (Bouwgrond in 

exploitatie) complexen gebaseerd op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen. 

Dat percentage wordt bepaald door het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande 

leningenportefeuille van de gemeente (of het rentepercentage van de direct aan de grondexploitatie 

gerelateerde financiering in het geval van projectfinanciering). In de eerste bestuursrapportage is de 

uitkomst van deze regelwijziging opgenomen. Aan NIEGG complexen (Niet in exploitatie genomen 

gronden) mag geen rente worden toegerekend.  

Daarmee ontstaat vanaf 2016 een onderscheid tussen het rentepercentage dat moet worden 

doorberekend aan de grondexploitaties en de doorberekende rente aan de programma’s. Vanaf 2017 

mag de doorberekende rente (ook wel omslagrente of interne rekenrente genoemd) maximaal 0,5% 

afwijken van het werkelijke rentepercentage dat voor de aangetrokken leningen wordt betaald. Uit 

een eerste berekening blijkt dat wij binnen de bandbreedte van 0,5% blijven waardoor we de interne 

rekenrente op 2,5% handhaven.  

    

Ontwikkeling gemeentefonds 

De meicirculaire zal, zoals gebruikelijk, verwerkt worden in de begroting 2017 want deze verschijnt na 

het versturen van deze voorjaarsnota aan uw raad. De uitkomsten zullen via een aparte memo 

voorafgaand aan de raadsvergadering aan u worden toegezonden.  

 

Loon- en prijsindexering 

De prijzen in de begroting 2017 worden gehandhaafd op het prijspeil van 2016.  

Als onderdeel van de vastgestelde ombuigingsmaatregelen, worden de budgetten in de  
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uitgavencategorie “overige goederen en diensten” in 2017 met 1 procent gekort.  

 

Wat betreft salariskosten houden we rekening met een incidentele verhoging van een half procent 

met ingang van 2017 voortvloeiend uit reguliere salarisafspraken (bijv. periodieke verhogingen). De 

loonsverhoging per 1 januari 2016 (3%) was reeds grotendeels in het meerjarenperspectief 

opgenomen (2,65%). Het beperkte verschil zal naar verwachting kunnen worden gecompenseerd met 

de looncompensatie via de algemene uitkering.   

 

Tarieven 

Als onderdeel van de vastgestelde ombuigingsmaatregelen is tot en met 2018 een aanvullende OZB 

opbrengst ingerekend deels bestaande uit een absolute reeks en deels bestaande uit een 

procentuele verhoging. Heusden zit qua woonlasten nog steeds ruim onder het gemiddelde als het 

gaat om de lokale lastendruk van gemeenten zoals blijkt uit de COELO atlas die begin 2016 is 

verschenen (voor de meerpersoonshuishoudens behoort Heusden tot de 25 laagste lokale lasten 

gemeenten van Nederland). Voor 2017 bedraagt de extra opbrengst € 315.000 exclusief 

inflatiecorrectie. Op de leges, rioolrechten, begrafenisrechten en afvalstoffenheffing wordt de 

inflatiestijging toegepast. De hoogte van de inflatiecorrectie wordt bepaald op basis van de prijsindex 

die toegepast wordt binnen de algemene uitkering op basis van de meicirculaire. Er wordt op dit 

moment gewerkt aan een actualisatie van het rioleringsplan. De consequenties hiervan voor de 

tariefbepaling in de komende jaren zal worden betrokken bij de opstelling van de begroting 2017.  

 



 

7 

 

3. Financieel perspectief 
 

3.1 Actueel saldo meerjarenbegroting 2016-2019 

 
  Bedragen  x € 1.000                      Tabel 1 

Financieel perspectief Voorjaarsnota 2016 2017 2018 2019 2020 

Eindsaldo Begroting 2016 600 1.165 1.070 1.200 

Structurele doorwerking 2e berap 2015 337 700 650 650 

Structurele doorwerking 1e berap 2016 - 679 - 576 - 361 - 320 

Actueel begrotingssaldo Voorjaarsnota 2016 258 1.289 1.359 1.530 

  

De vastgestelde begroting 2016 liet voor het lopende begrotingsjaar nog een klein tekort zien. Vanaf 

2017 biedt het meerjarenbeeld een positief saldo oplopend naar ruim € 1 mln. In december 2015 

zorgde de tweede berap 2015 voor een meerjarig positief effect grotendeels veroorzaakt door de 

verwerking van de septembercirculaire algemene uitkering gemeentefonds. Tot slot zijn de 

uitkomsten van de eerste bestuursrapportage 2016, die gelijktijdig met deze voorjaarsnota in uw raad 

ter besluitvorming voorligt, in het bovenstaande meerjarenbeeld verwerkt.  

 

3.2  Voorstellen voor de Begroting 2017 

 

De positieve ontwikkeling van het structurele saldo van de meerjarenraming was vorig jaar al 

zichtbaar. Die trend lijkt zich voort te zetten, hoewel de uitkomst van de meicirculaire gemeentefonds 

nog van invloed kan zijn. Niettemin willen we terughoudend omgaan met de beschikbare ruimte. 

Anderzijds zijn er ontwikkelingen die vragen om een financiële impuls. Deels omdat we dit zelf 

belangrijk vinden en deels omdat het noodzakelijk en onvermijdelijk is. Ook is er beter zicht op de 

ombuigingen die de laatste jaren zijn doorgevoerd en de impact die dit heeft in de praktijk. Zo wordt 

bij de diverse onderhoudsplannen vastgehouden aan het uitgangspunt ‘heel en veilig’, maar blijkt dit 

op sommige onderdelen te knellen met de beschikbare middelen.  

Daarom stellen we voor in de begroting 2017 in te zetten op de volgende onderwerpen: 
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   Bedragen  x € 1.000                                     Tabel 2 

Voorstellen Voorjaarsnota 2016 Formatie 2017 2018 2019 2020 

Sociale gemeente:      

Sociaal domein 3 fte 175 175 175 175 

Bijdrage tekort Baanbrekers  930 260 340 600 

      t.l.v. reserve sociaal domein  - 930 - 260 - 340 -600 

Schaalverdieping 1 fte 125 125 125 125 

Sport kunstgrasvelden  115 178 125 125 

Viering 700 jaar stadsrechten Heusden  25 125   

Groene gemeente:      

Duurzaamheid/energiebesparing 

(kapitaallasten investering € 1 mln) 

 

0,5 fte 40 80 115 115 

Beschoeiing grachten vesting    60 30 30 

Onderhoud groen  30 30 30 30 

Sterke gemeente:      

Aanpassingen onderliggend wegennet  

n.a.v. GOL (kapitaallasten investering € 2,5 mln) 

 

   190 

Duurzaam veilig   75 75  

Onderhoud bermen   50 50 50 

Bedrijfsvoering:      

   ICT 0,5 fte 220 313 313 313 

   Documentaire informatie voorziening 1 fte 57 72 15 15 

   Wet banenafspraken  28 28 28 28 

   Stadsrestaurateur Vesting  25 20   

   Oud voor nieuw formatie - 2 fte - 90 - 106 -152 -152 

Stelpost nieuw beleid   75 75 75 75 

Stelpost uitvoering lopende projecten   50 50 50 50 

Totaal effect voorstellen 4 fte 875 1.350 1.054 1.169 

 

3.2.1 Sociale gemeente 

Sociaal Domein 

Het eerste jaar van het invulling geven aan de gedecentraliseerde taken op het gebied van de zorg, 

begeleiding en jeugd is zowel inhoudelijk als financieel redelijk goed verlopen. Er zijn geen grote 

incidenten geweest en de klachten bleven beperkt. Financieel zijn we uitgekomen met de budgetten 

die via de Algemene Uitkering voor het sociaal domein zijn ontvangen. Niettemin nemen de 

Rijksinkomsten de komende jaren verder af en zullen gemeenten volop in moeten gaan zetten om 

een daadwerkelijke transformatie en innovatie te bewerkstelligen. In 2015 stond het borgen van de 

zorg voorop. Voor het daadwerkelijk bereiken van vernieuwing zal geïnvesteerd en geëxperimenteerd 

moeten worden. Zoals bij elke innovatie gaan de kosten vaak voor de baten uit.  

In het kader van de transities is met ingang van 1 januari 2015 de werkorganisatie Bijeen 

gepositioneerd in de organisatie. Het jaar 2015 heeft in het teken gestaan van een verdere 

vormgeving van deze organisatie. Vooralsnog is de uitbreiding van het takenpakket binnen het 

sociaal domein opgevangen binnen de bestaande capaciteit aangevuld met tijdelijke inhuur. Nu er 

meer zicht is op praktische invulling van de nieuwe taken, is de balans opgemaakt tussen het 

werkaanbod en de beschikbare formatie. De conclusie is dat de beschikbaar gestelde formatie voor 

de invulling van de diverse werkprocessen en de ondersteunende systemen ontoereikend is om te 

kunnen voldoen aan een adequate dienstverlening aan de cliënten en zo de kwaliteit en tijdigheid te 

kunnen borgen. Een beperkte uitbreiding van de formatie voor het mandaatteam en de 

zorgadministratie is nodig om de werkdruk te beheersen en dienstverlening te kunnen garanderen 
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binnen het aandachtsveld zorg. Daarnaast is voor de vertaling van het vastgestelde welzijns-

/jeugdbeleid naar de praktijk iemand nodig die invulling geeft aan de uitvoering hiervan in overleg met 

onze nieuwe partners en indien nodig voorstellen doet tot aanpassing/verfijning om zo de 

transformatie mogelijk te maken.  

 

Het meerjarenperspectief van Baanbrekers, laat een zorgelijk beeld zien. De verwachting is dat de 

kosten voorlopig fors hoger zullen liggen dan de baten. Dit leidt tot een aanvullende bijdrage vanuit 

de drie gemeenten. De reserve sociaal domein zal worden ingezet om de tekorten bij Baanbrekers af 

te dekken. Hoewel de reserve in principe ingesteld was voor de periode 2014-2018, is het op basis 

van de uitkomsten van één jaar nog te prematuur om hier een definitief standpunt over in te nemen. 

Vooralsnog is daarom gekozen voor deze insteek. E.e.a. is daarbij mede afhankelijk van de 

overschotten/tekorten die in de komende jaren binnen het sociaal domein worden gerealiseerd. Het 

aanvullende tekort voor 2016 wordt op dit moment ingeschat op € 600.000 (opgenomen in berap I). 

Meerjarig worden tekorten voorzien van € 930.000 in 2017, € 260.000 in 2018, € 340.000 in 2019 en 

€ 600.000 in 2020.  

Bij Baanbrekers speelt op dit moment een positionerings- en financieringsvraag. De focus van 

Baanbrekers lag de afgelopen jaren vooral op het niveau van de Langstraat. Met de komst van de 

transitie in het sociaal domein (de Participatiewet maakt hiervan onderdeel uit) wordt Baanbrekers 

geconfronteerd met het gegeven dat in de arbeidsmarktregio Midden Brabant samengewerkt moet 

worden (werkgeversdienstverlening, invulling Baanafspraken en het sectorplan herstructurering 

WSW). Daarnaast hebben gemeenten de opdracht om de transitie in samenhang te bezien en zijn 

gemeenten op zoek naar de verbinding met Baanbrekers in de lokale toegang (Bijeen). Baanbrekers 

pleit in het jaarverslag 2015 voor één Langstraat agenda en één opdracht vanuit de drie gemeenten 

aan Baanbrekers. Hierbij speelt ook de vraag over de financiering van de organisatie van 

Baanbrekers. Deze is niet aangepast op basis van het gewijzigde takenpakket. 

Wij zijn van mening dat er in de nabije toekomst sprake moet zijn van een perspectief waarbij 

Baanbrekers en gemeenten op basis van een heldere gemeentelijke opdrachtformulering 

daadwerkelijk stappen gaat zetten die stroken met de inhoud van het strategisch plan 2015 – 2018. In 

samenspraak met Baanbrekers en de Langstraatgemeenten moet dit nog voor de zomervakantie tot 

de eerste resultaten leiden. 

 

Schaalverdieping 

Om de ingeslagen weg na Heuseservice en Dromen.Doen.Heusden een passend vervolg te geven, is 

uw raad met het raadsvoorstel van 29 maart 2016 nader geïnformeerd over de bestuursopdracht voor 

het ontwikkelen van een visie op de wezenlijke verandering die nodig is om een passend antwoord te 

geven op de veranderende rol van de lokale overheid. Deze visie moet inhoudelijk ingaan op 

onderwerpen als cultuur en gedrag, het verder brengen van HeuseService naar een hoger niveau en 

de besturingsfilosofie. In de rapportage ‘Hogerop door schaalverdieping’ zijn de resultaten en 

ervaringen van andere gemeenten teruggekoppeld en zijn handvaten meegegeven om invulling te  

geven aan schaalverdieping, dansen op schalen en democratische legitimatie. Schaalverdieping 

vraagt om een open houding van de overheid. In plaats van regisseren moeten we meer gaan 

faciliteren. In denken en doen moet burgerparticipatie transformeren naar overheidsparticipatie. 

Doordat inwoners en organisaties samen actief meedenken, meewerken en initiatieven nemen, 

ontstaan duurzame oplossingen die beter aansluiten op de behoeften van de samenleving. Hierdoor 

worden de kosten veelal gereduceerd. Het is de uitdaging om onze inwoners, ondernemers en 

organisaties waar nodig een duwtje in de rug te geven om zelf aan de slag te gaan. Om experimenten 

financieel te kunnen ondersteunen wordt voorgesteld om een werkbudget op te nemen in de 

begroting 2017 als vervolg op het incidenteel gevraagde budget voor 2016 dat is opgenomen in de 

eerste tussenrapportage. 
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Als onderdeel van schaalverdieping zetten we in op ‘Buurt Bestuurt’. Het streven om te komen tot 

actieve groepen in alle wijken vergt extra inzet om de bewonersgroepen te begeleiden en om snel en 

doeltreffend te kunnen ingaan op initiatieven die uit deze groepen voort komen.   

 

Vervanging kunstgrasvelden RKDVC en Haarsteeg 

Zoals vorig jaar al gemeld in de voorjaarsnota, zijn de toplagen van de kunstgrasvoetbalvelden van 

RKDVC en Haarsteeg in slechte staat. Deze velden dateren uit de eerste lichting kunstgrasvelden. 

De toplagen blijken niet te kunnen voldoen aan de vooraf verwachte levensduur. Vervroegde 

vervanging is nodig om de veiligheid te waarborgen en te voldoen aan de eisen die de KNVB hieraan 

stelt voor het spelen van wedstrijden. In totaal gaat het om vier velden. Voorgesteld wordt de velden 

gefaseerd te vervangen (2 velden in 2017 en 2 velden in 2018). Gevolg van de vervanging is dat de 

boekwaarde van de huidige toplagen vervroegd moeten worden afgeschreven. Dit betekent een 

incidentele tegenvaller. Met de betreffende verenigingen wordt gesproken over de huurkosten. 

Vooralsnog wordt, in afwachting van deze gesprekken, een indicatief bedrag opgenomen ter dekking 

van de kapitaallasten en afboeking van de resterende boekwaarde. 

 

Viering 700 jaar stadsrechten Heusden 

In 2018 willen we uitgebreid stilstaan bij de herdenking dat het 700 jaar geleden is dat Heusden 

stadsrechten kreeg en het 50 jaar geleden is dat gestart werd met de restauratie van de vesting. We 

willen dit doen langs twee sporen door enerzijds te focussen op de profilering van de vesting 

Heusden en anderzijds op participatie voor alle inwoners. Bij profilering denken we aan een aantal 

grootschalige activiteiten in de vesting, analoog aan de organisatie van het JB500 jaar. Bij het tweede 

spoor beogen we een ‘Jubeljaar’ te organiseren. Verspreid over het hele jaar wordt in elke kern vóór 

en dóór de bewoners een activiteit/feest georganiseerd dat verbonden is aan een historische 

gebeurtenis. 

Voor beide sporen hebben wij op dit moment nog geen onderbouwde begroting, wij baseren ons 

hierbij globaal op de begroting voor de activiteiten van het JB500 jaar. Een deel van de te maken 

kosten kan beschikbaar gesteld worden vanuit de stelpost recreatie en toerisme. Uiteraard zullen we 

voor deze activiteiten het bedrijfsleven benaderen voor sponsoring, evenals de mogelijkheid om 

fondsen te werven onderzoeken. 

 

3.2.2 Groene Gemeente 

Duurzaamheid/energiereductie 

In het coalitieprogramma 2014 – 2018 is de ambitie tot een verduurzaming van gemeentelijke 

gebouwen en een realisering van een energiebesparing van 15% opgenomen  

Aan deze ambitie is geen budget gekoppeld. Dit betekent dat voor ieder voorstel voor het aanbrengen 

van duurzame energievoorzieningen een krediet moet worden aangevraagd aan de raad voor 

voorbereidings-, aanschaf- en uitvoeringskosten. Zo is inmiddels voor de zonnecollectoren op 

zwembad Die Heygrave en zonnepanelen op de gemeentehuizen in Vlijmen en Drunen een voorstel 

voorgelegd. 

De genoemde projecten leveren een bijdrage aan het bereiken van de doelstelling van 15% 

energiebesparing, maar er zijn nog meer maatregelen nodig om de doelstelling te kunnen behalen. 

Hiervoor wordt momenteel gewerkt aan een plan van aanpak. Dit plan zal uiteraard met u worden 

gedeeld. Dit is voorzien in de raadsvergadering van 12 juli. Onderdeel hiervan zullen onder andere 

zijn: het aanbrengen van zonnepanelen op de gemeentewerf, op de sporthal Die Heygrave en op 

sporthal Dillenburg (bovenop de zonnepanelen die gepland zijn voor het behalen van de EPC-norm 

voor de sporthal). En zo zijn er nog vele maatregelen te bedenken én noodzakelijk in het streven naar 

de doelstelling van 15% energiebesparing.  
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Deze maatregelen kunnen ook voortkomen uit het vervolg van de aanpak van de CO2-

prestatieladder. In het rapport hierover, dat momenteel nog in bewerking is, worden ook maatregelen 

benoemd om te komen tot niveau 3 op deze ladder. Deze maatregelen leveren eveneens een 

bijdrage aan de doelstelling van 15% energiebesparing en zullen de komende jaren worden 

uitgevoerd. 

Zoals gezegd is het plan van aanpak in ontwikkeling. Gedacht wordt aan een bedrag van  

€ 1.000.000, voor de voorbereidings-, aanschaf- en uitvoeringskosten. Dit bedrag zal, waar mogelijk, 

worden aangevuld met een bijdrage vanuit de subsidieregeling SDE+. Tegenover de investeringen 

staan (op termijn) besparingen op de energielasten die in mindering zullen worden gebracht op de 

bruto lasten van de investering.  

De intensievere inzet op het thema duurzaamheid kan niet opgevangen worden binnen de bestaande 

capaciteit. Om uitvoering te kunnen geven aan het plan van aanpak en het daaruit voortvloeiende 

werk, is uitbreiding van de formatie noodzakelijk. 

Beschoeiing gracht Heusden Vesting 

In de voorjaarsnota van vorig jaar was reeds een beperkt bedrag opgenomen voor het opknappen 

van de beschoeiing langs de wallen en ravelijnen in de vesting. Er zijn toen ook opmerkingen 

gemaakt over de relatie tussen het beschikbare bedrag en het tempo waarin de totale beschoeiing 

hersteld zou zijn. Voor een efficiënte aanpak zou het beter zijn om grotere delen ineens aan te 

pakken om zo de incidentele kosten voor de inzet van materiaal te beperken en meer te kunnen doen 

voor hetzelfde geld. Daarom willen we de aanpak intensiveren. Wij streven daarbij naar een goede 

instandhouding van de cultuurhistorische waarden in onze gemeente. Voor de bezoekers en 

inwoners van onze gemeente is het van belang dat de historische vesting en andere 

cultuurhistorische waardevolle objecten goed worden onderhouden. 

 

Onderhoud groen 

De beleids- en beheerplannen gemeentelijke eigendommen en groen zijn in 2014 vastgesteld. Het 

uitgangspunt voor deze plannen is ‘heel en veilig’. In de praktijk blijkt dat de uitvoering van het 

beheerplan groen enigszins onder druk staat en het vastgestelde uitvoeringsniveau net niet past 

binnen de beschikbare middelen. Daarom wordt voorgesteld een beperkte structurele ophoging op te 

nemen in de begroting 2017, zodat het beheerplan en de middeleninzet weer in balans zijn en 

voldaan kan worden aan het uitgangspunt ‘heel en veilig’.  

 

3.2.3 Sterke Gemeente 

Aanpassingen wegennet en geluidsmaatregelen n.a.v. de GOL 

De gemeenteraad heeft in 2013 ingestemd met de Bestuursovereenkomst GOL (Gebiedsontwikkeling 

Oostelijke Langstraat) waarin partijen bestuurlijke afspraken hebben gemaakt over de realisatie van 

de fase 1 projecten waarvoor tevens financiële toezeggingen zijn gedaan. Na het Ei van Drunen 

zullen projecten worden gerealiseerd in Vlijmen Oost, Nieuwkuijk en de Baardwijkse Overlaat. De 

toegezegde bijdrage voor de uitvoeringsfase is verwerkt in de meerjarenraming. Deze projecten 

hebben echter ook consequenties voor het onderliggende wegennet voor de gemeente die buiten de 

scope van het GOL vallen. De verkeersstromen in de kernen zullen door de GOL maatregelen 

wijzigen. Hierdoor zijn aan het aansluitende onderliggende wegennet maatregelen nodig ten behoeve 

van een goede doorstroming, toe en afvoer van verkeer op lokale wegen alsmede 

geluidsmaatregelen. Een aantal van deze maatregelen zal niet tegelijk/direct aansluitend aan de 

aanleg nodig zijn, maar enkele wel om verkeersproblemen/geluidsoverlast te voorkomen. De 

definitieve maatregelen hangen uiteraard af van de definitieve variantkeuzen. Maar in alle varianten 

zullen er maatregelen nodig zijn. Daarom wordt voorgesteld om in de begroting 2017 middelen te 

reserveren vanaf 2020, gekoppeld aan de uitvoeringsfase van de GOL projecten. 
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Lopende projecten 

Voor een tweetal lopende projecten blijkt de huidige financiële raming niet toereikend. Dit betreft 

sporthal Dillenburg en de infrastructurele aanpassingen op en rondom het plein in Vlijmen als gevolg 

van het te realiseren Centrumplan. Op basis van de laatste raming van de architect d.d. 20 januari 

2016 bedraagt de overschrijding voor de sporthal circa € 350.000. 

Bij de vaststelling van de begroting 2016 heeft u een krediet van € 5,3 miljoen beschikbaar gesteld 

voor de uitvoering van de sporthal. Dit bedrag was gebaseerd op de oorspronkelijke raming. Het 

definitief ontwerp zoals dat nu is uitgewerkt, is in lijn met de kaders die eerder gesteld zijn, maar 

voldoet aan de eisen van nu. Met name op het gebied van duurzaamheid zijn grote stappen gezet. 

Deze zullen leiden tot hogere investeringskosten maar zullen de gemeente op termijn kosten 

besparen in de exploitatie. Op basis van de aanbesteding is gebleken dat het krediet niet toereikend 

zal zijn. Naast de duurzame maatregelen komt dit ook door het hogere prijsniveau t.o.v. 2010 en de 

planwijzigingen die moesten worden doorgevoerd. 

Op 16 februari 2016 heeft u ingestemd met het beschikbaar stellen van € 1,3 mln. voor de 

uitvoeringskosten van de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum van Vlijmen. Dit op 

basis van het definitieve ontwerp voor de openbare ruimte fase 1. Het ontwerp was niet een ‘in beton 

gegoten’ plan maar richtinggevend voor de ruimtelijke vormgeving van de openbare ruimte en de 

uitvoeringsfase. Het bevatte uitspraken over de inrichting van de openbare ruimte met 

onder andere verkeerscirculatie, groen, parkeren, materiaalkeuze en kleurgebruik als onderdelen. 

Deze ruimtelijke uitgangspunten van de visie vormden de basis voor de verdere technische 

uitwerking. De details zijn inmiddels verder uitgewerkt op bestekniveau. Hieruit blijkt dat de kosten 

hoger uit zullen vallen. De € 1,3 mln. was als richtbedrag meegenomen bij de planvorming voor de 

inrichting van de openbare ruimte (maaiveld). Echter, enkele kosten aan ondergrondse infra en 

additionele kosten aan het verplaatsen van de markt bijvoorbeeld, zijn hierin niet opgenomen. 

Daarom dient het budget verhoogd te worden om alle werkzaamheden aan de openbare ruimte 

gerelateerd aan het Centrumplan Vlijmen te kunnen bekostigen. 

 

Duurzaam veilig 

Jaren geleden zijn we gestart met de uitvoering van het landelijke Duurzaam Veiligconcept, zoals in 

het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) is vastgesteld. In grote lijnen betekent dit dat alle 

woonstraten zijn opgenomen binnen een 30 km-zone en alle buitenwegen binnen een 60 km zone. 

Dit is veelal gepaard gegaan met –in overleg met bewoners– het treffen van maatregelen (als de 

aanleg van plateaus). Met uitzondering van één woonwijk in Drunen en een aantal ‘restwegen’ zijn we 

zo goed als klaar. In het buitengebied moeten nog een aantal wegen binnen een 60 km-zone worden 

opgenomen. Naast het plaatsen van zoneborden zullen op diverse potentiële gevarenlocaties 

snelheid remmende maatregelen getroffen moeten worden. Hierna kunnen we stellen dat alle wegen 

binnen de gemeente Heusden voldoen aan het landelijke kader Duurzaam veilig verkeer. Uiteraard 

zal voor de resterende werkzaamheden wederom een subsidieaanvraag worden gedaan voor 

provinciale cofinanciering. 

 

Bermenonderhoud 

Voor het onderhoud van bermen is structureel meer geld nodig. Met een impuls en structureel een 

groter budget, kan voorkomen worden dat er op nog meer plaatsen kuilen in de bermen ontstaan.  

Daarmee wordt voorkomen dat wegkanten afbrokkelen en er grote renovaties moeten plaatsvinden 

aan de weg zelf. Op basis van een inventarisatie zullen de slechtste stukken die het meeste 

onderhoud vragen worden aangepakt.   
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Bedrijfsvoering/overig 

De gemeente Heusden is gewend voorop te lopen als het gaat om digitaal en zaakgericht werken. 

We zullen moeten blijven investeren in vernieuwing om deze koppositie in de toekomst vast te 

kunnen houden. Experimenteren of voorop lopen heeft ons de afgelopen jaren veel gebracht, maar 

kent ook risico’s. De ontwikkelaar en leverancier van het huidige zaaksysteem is overgenomen en er 

is besloten het systeem in de toekomst niet verder te ontwikkelen. Ons huidige systeem zal daarom 

op termijn vervangen moeten worden.  

Ook willen we aanhaken bij een ontwikkeling van de gemeenten Eindhoven, Woerden en Boxtel. Zij 

zijn bezig met de oprichting van een software coöperatie met als doel om niet geheel afhankelijk te 

zijn van de gevestigde softwareleveranciers en de daaraan gekoppelde (hoge) kosten. De stip op de 

horizon van de coöperatie is om een zo compleet mogelijk verzameling aan softwarepakketten te 

ontwikkelen ter vervanging van de bestaande dure backofficesoftwarepakketten. De hoop is veel 

andere gemeenten gaan aanhaken bij dit initiatief. Het financieringsmodel is dat elke deelnemer aan 

de coöperatie jaarlijks een vast bedrag betaalt. Daarbij krijgt het coöperatielid dan toegang tot de al 

ontwikkelde en beschikbare software. En als een gemeente iets nieuws wil, dan geldt het principe het 

principe van "wie vraagt, die betaalt en meebetalen is meebeslissen bij de ontwikkeling van de 

nieuwe software". Als de software ontwikkeld is, dan komt het ter beschikking van alle overige 

coöperatie leden zonder verder financiële meerkosten. Voor Heusden is dit een heel interessante 

ontwikkeling om bij aan te sluiten.  

Daarnaast zijn voor specifieke beleidsterreinen ondersteunende softwarepakketten onvermijdelijk om 

een goede uitvoering te kunnen geven aan het benodigde werk. Bijvoorbeeld op het gebied van de 

nieuwe zorgtaken om het werken tussen cliënt, gemeente en zorgleverancier te vergemakkelijken en 

op het gebied van de WOZ waardering om mutaties aan objecten met een luchtfotodetectiesysteem 

te kunnen constateren.  

Kortom; om bij te blijven en verder te ontwikkelen voor de basisvoorzieningen is een investering in 

ICT nodig.  

Het toenemend aantal applicaties en het gegeven dat het beheer van applicaties meer technisch en 

complex wordt, is het voor een goed beheer nodig dat uitbreiding plaats vindt binnen het 

applicatiebeheer met een halve formatieplaats.  

 

In de Archiefverordening gemeente Heusden 2016 is vastgelegd dat wij periodiek over de uitvoering 

van de zorgplicht inzake archivering verslag uitbrengen aan uw raad. In dit kader heeft u onlangs de 

rapportage van de archiefinspecteur ontvangen. De algemene conclusie is, dat de gemeente 

Heusden op een aantal punten voldoet aan de zogenaamde Kritische Prestatie Indicatoren, maar dat 

er ook een aantal verbeterpunten zijn. 

Een tweetal maatregelen is nodig om te voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen als het gaat om de 

opslag van archiefbescheiden. De eerste is de modernisering van de archiefkluisruimte. De gemeente 

Heusden is nog steeds voor nog wel een heel lange periode van 20 jaar verantwoordelijk voor de 

papieren die de gemeente nog wel in beheer heeft. Deze zijn dus nog niet digitaal. De aanpassing 

van de archiefkluis is eenmalig en goedkoper dan het huren van ruimtes elders. De tweede 

noodzakelijke maatregel gaat over het voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen van de nog bij de 

gemeente aanwezige archiefbescheidenen. Na de inkrimping van de personeelsformatie behoort het 

niet tot de mogelijkheden om dit nu binnen de bestaande formatie op te lossen bovenop de 

bestaande werkzaamheden. Met een projectaanstelling van een medewerker voor de duur van twee 

jaar, kan deze aanbeveling worden opgepakt. 

 

Ter uitvoering van de Wet Banenafspraak voor het bieden van werk aan mensen met een 

arbeidsbeperking, streeft de gemeente naar 4 x 25,5 uur in te vullen. Hiervoor is een extra budget 

nodig. 
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Tot slot zal de stadsrestaurateur in de vesting Heusden in augustus 2018 met pensioen gaan. Het is 

wenselijk om de functie na zijn vertrek voort te zetten ter continuering van de voor de vesting 

Heusden beeldbepalende (onderhouds)werkzaamheden. Dit vergt enige inwerktijd en hierdoor 

ontstaan voor een beperkte periode dubbele lasten.  

De afgelopen jaren is als onderdeel van de ombuigingen ook de organisatie gekrompen. De 

taakstelling van ruim € 1,5 mln. is inmiddels volledig ingevuld. De organisatie moet echter in balans 

zijn met de taken die uitgevoerd moeten worden. Ook blijven we kritisch kijken naar de inzet van 

personeel en wordt bij elk vertrek gekeken of invulling nodig is en wordt flexibel ingespeeld om op 

thema’s waar dat nu nodig is extra personeel in te zetten en daar waar het minder kan, personeel vrij 

te maken. Tegenover de gevraagde formatie, staat een besparing van 2 fte.   

 

Stelpost nieuw beleid/knelpunten bestaand beleid 

Naast de in dit hoofdstuk concreet opgenomen bestedingsvoorstellen, kunnen we niet alles voorzien. 

Voor de afronding van het coalitieprogramma wordt daarom voorgesteld om een stelpost op te 

nemen. Zodoende kan snel ingespeeld worden op knelpunten of nieuwe ontwikkelingen die op dit 

moment niet kunnen worden voorzien.   
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3.2.4 Ontwikkelingen 

Naast de in de vorige paragrafen opgenomen bestedingsvoorstellen waarvoor financiële ruimte wordt 

ingezet, zijn er op een aantal terreinen ontwikkelingen waarvoor in dit stadium nog geen financiële 

consequenties bekend zijn, maar mogelijk in de toekomst een inzet zullen vragen.  

 

Integraal huisvestingsplan Onderwijs 

Dit jaar wordt het integraal huisvestingsplan (IHP) voor het basisonderwijs opgesteld in overleg met 

de schoolbesturen en rekening houdend met alle relevante aspecten zoals demografische 

ontwikkelingen, decentralisatie, eigendom schoolgebouwen, leegstand en dergelijke. 

Met het vaststellen van een IHP ligt er een visie op onderwijshuisvestingsvoorzieningen voor de 

middellange tot lange termijn. Het IHP moet inzicht verschaffen in de meerjarenbegroting en – 

investeringen en de huisvestingsbehoefte op lange termijn. De consequenties zijn op dit moment nog 

niet bekend. Met de overdracht van het buitenonderhoud van de gemeente naar de schoolbesturen, 

is een deel van de reserve buitenonderhoud vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. 

Vooralsnog willen we dit bedrag reserveren voor eventuele toekomstige investeringen voor 

nieuwbouw of verbouw. Alternatief is om de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen af te 

dekken ten laste van de beschikbare begrotingsruimte. Een definitieve keuze zal gemaakt worden op 

basis van de uitkomsten van het nog op te stellen plan.  

 

Doorontwikkeling Kasteellaan Oudheusden 

Het revitaliseren van het gebied aan de Kasteellaan is een al lang gekoesterde gemeentelijke wens. 

Verschillende pogingen daartoe in het verleden hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd. Wel 

is het straatwerk en -meubilair en het omliggende openbaar groen opgeknapt.  

Een initiatief dat onder meer voorzag in verplaatsing en nieuwbouw van de scholen en het realiseren 

van een woonzorgvoorziening bestaande uit appartementen is niet levensvatbaar gebleken. Het 

toekomstperspectief voor de scholen aan de Kasteellaan wordt vanuit het op te stellen IHP bekeken. 

Voor de woonzorgvoorziening wordt onderzocht of de locatie Heverslo aan de overzijde van de 

Herptseweg daarvoor geschikt is.  

 

 

 

 



 

16 

 

3.3 Ontwikkeling reserve positie 

   

Na verwerking van het rekeningresultaat (besluitvorming vindt gelijktijdig met deze voorjaarsnota 

plaats), zou het meerjarig saldo van de algemene reserve er als volgt uitzien: 
 

 

 

 

 

De reservepositie neemt de komende jaren toe met name door de verkoop van gemeentelijke 

eigendommen en in beperkte mate door voorziene winstnemingen uit grondexploitaties. Daarnaast 

valt in 2016 een bedrag van € 2,0 mln. vrij uit de verliesvoorziening grondexploitaties ten gunste van 

de algemene reserve i.v.m. de gewijzigde rentetoerekening met terugwerkende kracht per 1-1-2016 

(zie berap 1).  

De vrijval van de reserve onderhoud schoolgebouwen zoals opgenomen in het raadsbesluit bij de 

jaarrekening 2015 is in bovenstaande reeks budgettair neutraal opgenomen. Er wordt vanuit gegaan 

dat de € 1,3 mln. vrijval op termijn ingezet zal worden voor de uitvoering van het nog vast te stellen 

Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP).  

Een deel van onze bijdrage aan de projecten ten behoeve van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke 

Langstraat (GOL) is opgenomen in de algemene reserve (de rest is opgenomen als 

investeringsbedrag). Deze onttrekking van € 3,2 mln. is in bovenstaande reeks nog niet zichtbaar 

omdat de start van de uitvoering nu is voorzien in 2020. Daarmee zou het saldo eind 2020 rond de  

€ 10 mln. uitkomen. Na 2016 zijn buiten het IHP en de GOL geen andere onttrekkingen gepland.  

 

 
 

 

 

 

 

  

 01-01-2016 01-01-2017 01-01-2018 01-01-2019 01-01-2020 

Stand na Jaarrekening 
2015 per 1-1 5,0 8,3 10,5 11,1 13,2 
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4. Samenvattend overzicht 

Het voorafgaande resulteert in het volgende samenvattend totaaloverzicht. 

 
   Bedragen  x € 1.000                                       Tabel 3 

Samenvattend overzicht Voorjaarsnota 2016 Formatie 2017 2018 2019 2020 

Begroting en besluitvorming na begrotingsraad:      

Eindsaldo Begroting 2016  600 1.165 1.070 1.200 

      

Structurele doorwerking 2e berap 2015  337 700 650 650 

Structurele doorwerking 1e berap 2016  - 679 - 576 - 361 - 320 

Uitgangspositie Voorjaarsnota    258 1.289 1.359 1.530 

      

Effecten Voorjaarsnota:      

Sociale gemeente:      

Sociaal domein 3 fte 175 175 175 175 

Bijdrage tekort Baanbrekers  930 260 340 600 

      t.l.v. reserve sociaal domein  - 930 - 260 - 340 -600 

Schaalverdieping 1 fte 125 125 125 125 

Sport kunstgrasvelden  115 178 125 125 

Viering 700 jaar stadsrechten Heusden  25 125   

Groene gemeente:      

Duurzaamheid/energiebesparing 

(kapitaallasten investering € 1 mln) 

0,5 fte 

40 80 115 115 

Beschoeiing grachten vesting    60 30 30 

Onderhoud groen  30 30 30 30 

Sterke gemeente:      

Aanpassingen onderliggend wegennet  

n.a.v. GOL (kapitaallasten investering € 2,5 mln) 

 

   190 

Duurzaam veilig   75 75  

Onderhoud bermen   50 50 50 

Bedrijfsvoering:      

   ICT 0,5 fte 220 313 313 313 

   Documentaire informatie voorziening 1 fte 57 72 15 15 

   Wet banenafspraken  28 28 28 28 

   Stadsrestaurateur Vesting  25 20   

   Oud voor nieuw formatie - 2 fte - 90 - 106 -152 -152 

Stelpost nieuw beleid   75 75 75 75 

Stelpost uitvoering lopende projecten   50 50 50 50 

Eindsaldo Voorjaarsnota 2016 4 fte - 617 - 61 305 361 

 

Tot slot 

Deze voorjaarsnota is de opmaat naar de opstelling van de begroting 2017. Wij gaan de 

uitgangspunten en bestedingsvoorstellen zoals opgenomen in deze voorjaarsnota vertalen in de 

(meerjaren)begroting 2017 met inachtneming van de bespreking van de voorjaarsnota in uw raad. 

Ook afhankelijk van de uitkomsten van de meicirculaire en het uiteindelijke resultaat bij de 

begrotingsopstelling 2017, zal worden bezien of in het eerste jaar en eventuele andere jaren nog 

aanpassingen nodig zijn.  


