
Beantwoording technische vragen gesteld tijdens de oordeelsvormende 
vergadering op 26 januari 2016

1. Kermissen: Wat is het effect | zijn de consequenties als er één centrale kermis 
zou komen? Waarom wordt er bij de kermissen niet meer aan de markt 
overgelaten; wat zou het (financieel) effect zijn?

Technisch is het mogelijk om één centrale kermis te organiseren. Historisch had f 
heeft ieder kerkdorp haar eigen kermis. In 2011 is de kermis in Meerveldhoven 
vervallen f samengevoegd met kermis d'Ekker. Bij samenvoegen van de huidige 4 
kermissen tot 1 centrale kermis moet rekening gehouden worden met het feit dat de 
oude kerkdorpen nog steeds hechte gemeenschappen zijn, die hechten aan een eigen 
kermis.
Het laten organiseren van een kermis door derden - in samenwerking met lokale 
partijen als horeca en dorpsvereniging - zal als pilot in 2016 plaatsvinden. Het streven 
hierbij is om voor het kermisdeel budgettair neutraal uit te komen. Hierbij wordt 
opgemerkt dat bij organisatie van de kermis door derden in de openbare ruimte, de 
gemeente verantwoordelijk blijft voor de openbare orde en veiligheid. Verder staan er 
op het product kermis ook kosten die veroorzaakt worden door activiteiten die in 
combinatie met de kermis georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld in Zeelst.

2. Groenadoptie: Wat is het effect als het kwaliteitsniveau van het groen (van 
rotondes, stukjes groen in de wijk) wordt verlaagd, of wat is het (financieel) 
effect als het onderhoud wordt uitbesteed aan particulieren?

Bij adoptie van openbaar groen gaat het naar verwachting om relatief beperkte 
hoeveelheden. Als gemeente bespaar je wel onderhoud van deze meters groen maar 
daar tegenover staat dat we meer instructie geven, aansturing en vraagbaak zullen 
zijn richting degene die het onderhoud overneemt. (op dit moment wordt er gewerkt 
aan een overzicht wat er loopt aan zelfwerkzaamheid). De verwachting is dat het 
financieel voordeel nihil is. Bij sponsoring van rotondes kan een beperkt financieel 
voordeel ontstaan vanuit reclameinkomsten (op dit moment worden de mogelijkheden 
onderzocht).
Het verlagen van de kwaliteitsniveau van het groen kan (technisch) het beste 
vormgegeven worden door b.v. minder zwerfafval opruimen (overlaten aan de 
burger), minder afvalbakken plaatsen, de ruwe bermen minder maaien, delen van het 
gazon minder maaien zodat het meer bermen worden en gedeeltelijk heester 
vervangen door gras. De mate waarin je dit doet zal leiden tot het structureel 
besparen op onderhoudskosten. Het effect zal een minder verzorgde openbare ruimte 
zijn met wisselende reacties van gebruikers.

3. Sportaccommodaties: Waarom zijn nog niet alle accommodaties die er wellicht 
voor in aanmerking komen geprivatiseerd? Wat zou het effect op het 
kwaliteitsniveau zijn van privatiseren?

Van de gemeentelijke sporthallen is de "Atalanta" geprivatiseerd. De overige 
gemeentelijke binnensportaccommodaties, te weten
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zouden nog geprivatiseerd kunnen worden. Kanttekening is wel dat wij als gemeente 
een wettelijke taak hebben om gymnastiekonderwijs te faciliteren door middel van het 
beschikbaar stellen van ruimte. Met de "Atalanta" zijn in de huurovereenkomst 
hierover afspraken opgenomen.
Bij de buitensportaccommodaties is een aantal accommodaties (deels) geprivatiseerd. 
Hockeyvereniging BASKO is volledig geprivatiseerd en een drietal tennisverenigingen 
bijna volledig. Verder zijn alle kleedaccommodaties (uitgezonderd één 
kleedvoorziening Marvilde) en kantines bij de sportaccommodaties geprivatiseerd. 
Effect op kwaliteitsniveau is uiteraard ook afhankelijk van de vorm van privatisering. 
Bijvoorbeeld geheel privatiseren of alleen onderhoudstaken overdragen.
Het is wel landelijk bekend als gemeentes jaarlijks financieel minder bijdrage dat het 
kwaliteitsniveau daalt. Als het doel van privatiseren bezuinigen is, dan zal vooral bij 
binnensportaccommodaties de kwaliteit gaan dalen.

4. Kunstcollectie (BKR): Waarom heeft de gemeente een kunstcollectie? Hoe 
verhouden de kosten zich ongeveer tussen behouden en verkopen?

De kunstcollectie is voor een belangrijk deel opgebouwd uit werken in kader van de 
BKR-regeling. De collectie wordt minimaal vergroot door verkregen werken zoals foto's 
van Norbert van Onna en Henk Peters. De collectie binnen het gemeentehuis omvatte 
eind van vorig jaar een 346 interne werken. De kosten voor behoud zijn zeer beperkt 
waarbij het gebruik gemaakt wordt van opslag op de zolder van het gemeentehuis. 
Volstaan wordt met registratie en waar mogelijk het plaatsen van de werken 
binnen het gemeentehuis.
Verkopen van de collectie vergt een nauwgezette procedure zoals deze sinds 1992 
volgens een modelverordening de Vereniging van Nederlandse Gemeente wordt 
gehanteerd. Dit proces van selectie en afstoten onder leiding van een in te stellen 
commissie is een langduriger proces. Verwacht wordt dat de kosten van selectie, 
opschoning, teruggave, verkoop en afstoten de opbrengsten teniet doen.

5. Bouwgrondexploitatie: niet echt een vraag. Er werd zich afgevraagd waarom 
dit in cat C staat (wetende dat het wellicht wenselijk is om het naar B te 
verplaatsen, omdat de taak naar alle waarschijnlijkheid niet geschrapt kan 
worden)

De bouwgrondexploitatie is geen wettelijke taak, derhalve categorie C.
Het stopzetten van bouwgrondexploitatie heeft tot gevolg dat de gemeentelijke 
financiën niet meer op orde zijn, zonder dat er (incidentele) dekkingsmiddelen worden 
aangewend/geoormerkt voor het niet meer behalen van de opbrengsten en winsten uit 
de bouwgrondexploitatie.
Gesteld moet worden dat bij het schrappen in de bouwgrondexploitatie ook 
opbrengsten bouwgrondexploitatie moeten worden geschrapt. Dit betreft in eerste 
instantie de opbrengsten van de grondverkopen. Inmiddels laten nagenoeg alle 
bouwgrondexploitaties weer een positief resultaat zien waardoor bij schrappen de 
besparing in kosten niet opweegt tegen de lagere opbrengsten. Door het schrappen 
worden er minder woningen toegevoegd of er komen minder bedrijven, waardoor er 
op termijn ook mindere groei is van de opbrengsten van de gemeentelijke belastingen 
en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds.


