
Overzicht taken ingedeeld in Categorie B ('zacht' wettelijk en/of zeer wenselijk)

Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

1 2 Stedenbouw a. Het actueel houden van ruimtelijk beleid 
(ruimtelijke structuurvisie);

b. Het actueel houden van bestaande 
bestemmingsplannen (wettelijke basis);

c Het beoordelen van plannen van derden 
waarvoor herziening van bestemmingsplan 
noodzakelijk is;

Indeling in categorie B want taak heeft 
in belangrijke mate wettelijke basis.

Toelichting:
Door de invoering van de Omgevings- 
wet (voorzien eind 2018) kunnen 
ruimtelijke structuurvisie, 
welstandsbeleid en bestemmings
plannen bondiger en ruimer opgezet 
worden (minder voorschriften, 
deregulering). De burger zal meer 
vrijheid krijgen om zijn plannen te 
ontwikkelen. Voordat dit zover is zullen 
echter bestaande plannen, visies en 
verordeningen moeten worden 
vervangen door een omgevingsplan dat 
volgens de nieuwe wet is 
vormgegeven.

hoog laag hoog

1 5 Projecten derden 
(niet BGE)

^ Het afsluiten van anterieure exploitatie- 
overeenkomsten en verhaal planschade;

^ Begeleiden en faciliteren van deze projecten.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft wettelijke basis, is niet absoluut 
noodzakelijk of onmisbaar, maar het is 
wel zeer wenselijk dat de gemeente de 
taak uitvoert. Uitgangspunt is kosten- 
dekkendheid.

hoog laag laag

2 6 Volkshuisvesting a. Het opstellen van beleid (woonvisie) en het 
uitvoeren daarvan (inclusief sturing op het 
nieuwbouwprogramma);

b. Samenwerking met woningcorporaties bij 
uitvoering van de woonvisie, op basis van 
prestatieafspraken;

c. Uitvoeren lotingsregeling;
d. Opstellen en uitvoeren beleid voor starters;

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft wettelijke basis en is zeer 
wenselijk.

hoog laag hoog

MR :: maatschappelijke relevantie; FI financiële impact; B :: mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

e. Verstrekken bijdrage aan toegelaten 
instellingen (corporaties) voor sociale 
huurwoningen bij woningbouwprojecten;

f. Overleg met de regio:
- over woningbouwprogramma;
- opstellen en uitvoeren beleid arbeids

migranten en vergunninghouders;
- opstellen en uitvoeren regionale 

huisvestingsverordening;
- afstemmen grondprijssystematiek;

g. Monitoren woningvoorraad en hierover jaarlijks 
rapporteren aan provincie en regio.

4 9 Verlichting Opstellen beleid- en beheerplan verlichting.
Op basis daarvan zorgen dat de masten en 
lampen onderhouden en vervangen worden en dat 
schade hersteld wordt.
Regelmatig checken staat verlichting.
Beoordelen verzoeken voor het plaatsen van een 
lichtreclame.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft wettelijke basis en is vanuit het 
oogpunt van (sociale) veiligheid zeer 
wenselijk.

hoog laag laag

4 12 Inrichting openbaar 
gebied

Opstellen beleid inrichting openbare ruimte.
Onder regie/toezicht laten uitvoeren van de 
inrichtingsplannen per wijk/verblijfsgebied. 
(Uitvoering doen we gedeeltelijk zelf en is 
gedeeltelijk uitbesteed).

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft op zich geen wettelijke basis, 
maar is zeer wenselijk.

Toelichting:
In dit programma betreft het vooral de 
reconstructiewerkzaamheden op basis 
van kredieten. Normaal, regulier 
onderhoud zit in programma 6.

hoog hoog hoog

5 13 Verkeersobjecten Opstellen van beleid- en beheerplan.
Op basis daarvan plaatsen/aanbrengen van 
verkeerslichten, verkeersborden, bewegwijzering, 
wegmarkeringen, abri's, afzettingen, borden met 
plattegronden, straatnaamborden en het 
onderhouden, vervangen en het herstellen van 
schade van die zaken. Regelmatig checken van de 
staat waarin de zaken verkeren.

Indeling in categorie B want: 
deze taak heeft ten aanzien van 
sommige onderdelen een wettelijke 
basis en is zeer wenselijk in kader van 
veiligheid en regulering 
verkeerstromen.

hoog laag laag

MR :: maatschappelijke relevantie; FI financiële impact; B :: mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

5 15 Wegen a. Opstellen meerjarige beleids- en 
beheerplannen;

b. Opstellen bestek voor aanleg/reconstructie 
van wegen en regie/ toezicht bij uitvoering;

c. Onderhoud wegen en bermen (uitvoering in 
progr. 15);

d. Schoonhouden (vegen) straten en pleinen 
en gladheidsbestrijding);

e. Planning straatmeubilair en het realiseren en 
beheren daarvan (onderhoud, vervanging);

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een wettelijke basis en het is zeer 
wenselijk dat er met name ten aanzien 
van wegen een basisinfrastructuur is 
en dat die op orde is (basisniveau).

hoog hoog hoog

6 18 Openbaar groen Opstellen van beleid- en meerjarige 
beheerplannen openbaar groen, bomen, bossen 
en speelvoorzieningen
Op basis daarvan realisatie (toezicht en regie) 
Maken onderhoudsbestekken en uitvoeren 
(grotendeels uitbesteed)

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft op zich geen wettelijke basis, 
maar het is zeer wenselijk dat de 
openbare omgeving er goed uitziet.
Met voldoende groen daarin en dat de 
speelvoorzieningen veilig zijn.

hoog hoog hoog

7 22 Jeugdbeleid In samenwerking met de politie, tiener- en 
jongerenwerk van Stimulans en Novadic Kentron 
uitvoering geven aan de Jongeren op 
straataanpak (beleid hangjeugd). Afstemming 
over specifieke aanpak overlastlocaties.

Indeling in categorie B want de taak 
zeer wenselijk om er voor te zorgen 
dat de overlast van hangjongeren 
wordt voorkomen. Hier ligt een relatie 
met veiligheid en sociaal domein.

hoog hoog hoog

7 25 Algemeen beleid
maatschappelijke
ondersteuning

Het realiseren van een sterke basisstructuur 
waarin veel zorg- en hulpvragen preventief 
kunnen worden opgevangen om een beroep op 
duurdere voorzieningen te voorkomen.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een sterk wettelijke basis en is 
zeer wenselijk

hoog hoog hoog

7 26 Centrum voor Jeugd 
en Gezin

a. Opstellen en uitvoeren van preventief 
jeugdbeleid;

b. Loketfunctie voor informatie en advies aan 
ouders/opvoeders, jongeren, onderwijs en 
professionals;

c. Sluitende zorgstructuur waarbij de 
jeugdgezondheidszorg en jeugdVschool- 
maatschappelijk werk structureel verbonden is

Indeling in categorie B want: deze taak 
heeft een wettelijke basis (WMO, Wet 
Publieke Gezondheid en de Jeugdwet) 
en is zeer wenselijk in het kader van de 
transitie jeugdzorg.

hoog hoog hoog

MR :: maatschappelijke relevantie; FI financiële impact; B :: mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

aan de zorgstructuren binnen basis- en 
voortgezet onderwijs;

d. Licht pedagogische hulpverlening;
e. Signaleren van problemen en doorgeleiding 

naar professionele hulp binnen het model van 
toegang en toewijzing van de transities;

f. In kader uitvoering wet publieke gezondheid 
middelen beschikbaar stellen voor 
jeugdgezondheidszorg aan 0-4 jarigen.

7 28 Samenlevingsopbouw: 
multiproblem 
complexe gezinnen

Met een integrale aanpak (leerplicht, handhaving, 
Werk/inkomen/zorg, grondzaken, belastingen 
etc.) de afstand tot de maatschappij verkleinen.

Taak wordt steeds meer geïntegreerd 
in sociaal domein. Dus naar een 
aanpak vanuit de zorgstructuur (bijv. 
voor multi-problemgezinnen met 
ondermiiningsrisico).

hoog hoog hoog

7 29/31 Participatiewet: werk Opstellen en actualiseren van uitvoeringsbeleid 
inzake de Participatiewet en het initiëren van 
maatregelen om de toestroom naar werk te 
maximaliseren.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een sterk wettelijke basis en is 
zeer wenselijk in het kader van het het 
versterken van de zelfredzaamheid.

hoog hoog hoog

7 30 Minimabeleid Opstellen en uitvoeren van beleid en daarop 
vastgestelde verordening. Beleid is gekanteld 
van het krijgen van financiële vergoeding 
richting meedoen (maatschappelijke 
participatie (bibliotheekpas, internet). Ook zijn 
specifieke voorzieningen beschikbaar (collectieve 
ziektekostenverzekering, kinderopvang, 
bijzondere bijstand).

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een wettelijke basis.
Gemeentelijke vrijheid is de mate van 
ruimhartigheid van deze voorziening.
Het is zeer wenselijk om een sociaal 
vangnet te bieden voor mensen met 
een minimuminkomen om toch in de 
samenleving te kunnen participeren.

hoog laag hoog

8 35 Afval a. Het laten inzamelen en verwerken van 
huishoudelijk afval. Contracten daarvoor 
afsluiten;

b. Inzamelen van overig afval zoals klein 
chemisch afval, kleding;

c. Beheer milieustraat, samen met gemeente 
Waalre;

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft geen wettelijke basis (met 
uitzondering van punt a), is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar, 
maar is wel zeer wenselijk om te 
voorkomen dat de openbare omgeving 
vervuild raakt en afval op een goede, 
milieuvriendelnke wijze verwerkt

hoog laag hoog

MR :: maatschappelijke relevantie; FI financiële impact; B :: mate van beïnvloedbaarheid
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d. Opruimen en verwerken van zwerfafval;
e. Het heffen en innen van afvalstoffenheffing.

wordt.

8 36 Begraafplaats a. Onderhoud begraafplaatsen en grafdelving;
b. Heffen en innen van grafrechten;
c. Toewijzen en inrichten strooivelden, ook bij 

komst crematorium.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een wettelijke basis en is zeer 
wenselijk om nabestaanden een goed 
verzorgde plaats te bieden waar men 
de overledene kan gedenken.

hoog hoog hoog

8 37 Milieubeleid a. Opstellen van milieubeleidsplan en 
uitvoeringsprogramma. Aantal activiteiten 
daaruit heeft wettelijke basis (bodem, geluid, 
lucht, externe veiligheid);

b. Jaarlijks verslag opstellen over uitvoering van 
uitvoeringsprogramma voor de raad;

c. In regioverband met andere gemeenten 
contracten afsluiten, voor bijv. afval, PMD 
(plastic, metaal en drankverpakkingen), 
verwerking restafval, dierenopvang, 
subsidieregeling voor energiebesparende
en duurzame energie opwekkende projecten, 
Agrofood.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft deels een wettelijke basis.

hoog hoog hoog

8 38 Omgevings- 
handhaving en 
toezicht

a. Toezicht houden op omgevingsvergunning 
(bouw, brandveiligheid, milieu, RO), APV 
(evenementen), bijzondere wetten zoals
Drank- en Horecawet;

b. Toezicht Stadstoezicht op hondenbelasting,
Afval en Handhaving.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een wettelijke basis en is tot op 
zekere hoogte noodzakelijk en zeer 
wenselijk.

hoog hoog hoog

8 38 Omgevingsbeleid Opstellen beleid en beleidsregels voor o.a. Drank
en Horecawet, evenementen, vergunningen, 
handhaving.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een wettelijke basis en het is zeer 
wenselijk om beleid en beleidsregels te 
ontwikkelen om duidelijkheid te 
scheppen voor burgers, bedrijven en 
instellingen.

hoog laag hoog

MR :: maatschappelijke relevantie; FI financiële impact; B :: mate van beïnvloedbaarheid



Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

10 45 Leerlingenvervoer a. Opstellen en actualiseren van beleid(-sregels) 
en verordening en het uitvoeren daarvan;

b. Beoordelen van verzoeken op grond van die 
verordening;

c. Inkoop van vervoersdiensten;
d. Het afwikkelen van declaraties voor openbaar 

en eigen vervoer.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een wettelijke basis en is zeer 
wenselijk om er voor te zorgen dat elke 
leerling in staat gesteld wordt 
onderwijs te volgen en een 
startkwalificatie te behalen.

hoog hoog hoog

10 46 Onderwijsachterstand
en

a. Opstellen van beleid en verordening inzake 
voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen 
die een indicatie hebben "achterstand op 
taalgebied";

b. Afspraken over indicatie (ZuidZorg) en 
vve-activiteiten (Korein en Nummereen);

c. Het uitzetten van de VVE-monitor voor de 
rapportage aan het ministerie.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een wettelijke basis en is zeer 
wenselijk om ook de leerlingen met 
een achterstand een goede 
uitgangspositie te geven voor het 
behalen van een startkwalificatie.

hoog hoog hoog

11 51 Archeologie en 
rijksmonumenten

a. Opstellen en actualiseren van beleid inzake 
archeologie, inclusief archeologische 
waardenkaart;

b. Coördinatie bij opgravingen in het kader van 
ruimtelijke projecten;

c. Advisering over onderhoud en behoud van 27 
rijksmonumenten, inclusief het beoordelen van 
verzoeken om aanpassing van het monument.

Indeling in categorie B want deze taak 
heeft een "zacht" wettelijke basis.
Het rijk heeft recent besloten een 
aantal taken over te dragen aan 
gemeenten, namelijk de 
vergunningverlening en monitoring van 
de stand van zaken (instandhoudings- 
plicht).

laag laag laag

MR :: maatschappelijke relevantie; FI financiële impact; B :: mate van beïnvloedbaarheid


