
Overzicht taken ingedeeld in Categorie C (wenselijk, maar....)

Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

1 1 Eigendommen en 
grond

a. Tijdelijk beheer van gronden die zijn aangekocht 
voor ruimtelijke gebiedsontwikkeling, niet vallend 
onder de BGE;

b. - Verhuren en in gebruik geven van gronden;
- Grond met opstalrecht beschikbaar stellen aan 

particulieren en organisaties;
- Het jaarlijks innen van erfpachtgelden;

c. Opstellen strategisch grondbeleid (incl. BGE), beleid 
grondprijs, beleid BOVO, beleid parameters;
(categorie B-taak)

d. Beheer van panden (vooral woningen, buiten de
BGE) die tijdelijk in eigendom van gemeente zijn, 
met de bedoeling om panden te verkopen;

e. Incidenteel aan- en verkoop gronden, niet vallend 
onder de BGE;

f. Afwikkeling verzoeken planschade; (categorie A- 
taak)

Indeling in categorie C want een aantal 
taken (formuleren gemeentelijk 
grondbeleid en afwikkeling verzoeken 
planschade) hebben een wettelijke basis, 
maar voor het merendeel (beheer, 
verhuur en verpachting gemeentelijke 
panden en grond) geldt dat die taak geen 
wettelijke basis heeft en het ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of zeer 
wenselijk dat de gemeente de taak 
uitvoert zoals beschreven.
Het geheel of gedeeltelijk schrappen van 
deze taak heeft een negatief effect op de 
gemeentebegroting.

laag hoog hoog

1 3 Bouwgrond-
exploitatie

Bij gebiedsontwikkelingsprojecten, waarbij is 
uitgesproken dat de gemeente actief grondbeleid gaat 
toepassen:

- een verwervingsplan maken en gronden 
verwerven

- bestemmingsplan opstellen of aanpassen
- planeconomische doorrekening maken
- bouw- en woonrijp maken
- gronden verkopen

Grotendeels indeling in categorie C want 
deze taak heeft geen wettelijke basis, is 
ook niet absoluut noodzakelijk of 
onmisbaar.
De bouwgrondexploitatie draagt wel 
positief bij aan het verwerven van 
inkomsten voor de gemeente 
(verdienmodel). Het stopzetten van BGE's 
heeft tot gevolg dat de gemeentelijke 
financiën verder onder druk komen staan 
doordat voorziene winsten niet worden 
gerealiseerd of verliezen hoger worden 
dan thans voorzien.

laag hoog hoog

1 4 Eigendommen en 
gebouwen

a. Opstellen meerjarige onderhoudsplanning en 
uitvoering daarvan;

b. Opstellen beleid vastgoed;

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakeljk of onmisbaar en het

laag hoog hoog
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Progr Form Naam taak Omschrijving taken Toelichting MR FI B

c. Verhuur van gemeentelijke gebouwen, waaronder 
maatschappelijk vastgoed.

is ook niet zeer wenselijk dat de gemeente 
de taak uitvoert.

4 10 Voorzieningen
honden

Onderhoud en beheer van uitlaatvoorzieningen.
Toezicht en handhaving op hondenoverlast en 
hondenbelasting.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of zeer 
wenselijk.

hoog hoog hoog

5 14 Mobiliteit en 
veiligheid

a. Voorlichting en gedragsbeïnvloeding verkeers
deelnemers middels verkeersexamens, 
verkeersbrigadiers;

b. Het houden van verkeerstellingen;
c. Het beoordelen van meldingen, klachten over 

verkeer en het eventueel nemen van maatregelen;
d. Bijhouden van de ongevallen met letselschade om 

eventueel daar actie op te ondernemen.
e. Verstrekken van subsidie aan Veilig Verkeer

Nederland (niet via WBP).

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of 
voor alle onderdelen zeer wenselijk.

hoog laag hoog

5 17 Exploitatie
parkeerbedrijf

a. Opstellen parkeerbeleid (tarieven, ontheffingen);
b. Exploiteren ondergrondse parkeervoorzieningen en 

het bovengronds straatparkeren in centrum en 
Kromstraat;

b. Uitgeven van parkeervergunningen en ontheffingen; 
(categorie B-taak)

d. Schoonhouden van parkeerplaatsen;
e. Controle en handhaving op parkeren.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, het is niet 
absoluut noodzakelijk maar het is deels 
noodzakelijk vanwege parkeerregulering

laag hoog hoog

6 19 Toerisme ^ Ambtelijke ondersteuning Lokaal Toeristische 
Adviesraad (secretariaat);

^ Advisering lokale VVV (expats, netwerk- 
bijeenkomsten, toeristische wegwijzer);

^ Betrokkenheid bij realisatie, beheer en 
onderhoud routenetwerken.

^ Betrokkenheid bij gebiedsontwikkeling inzake 
het realiseren van recreatieve voorzieningen;

^ Innen toeristenbelasting

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar.

hoog laag hoog
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6 20 Kinderboerderij Beheer en onderhoud kinderboerderij De Hazewinkel 
(incl. openbare toiletvoorziening).

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar en het 
is niet zeer wenselijk dat de gemeente de 
taak uitvoert.

hoog hoog hoog

6 21 Landschapsbeleid Opstellen adviezen over landschaps- en natuuraspecten. Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar en het 
is ook niet zeer wenselijk om als apart 
beleidsterrein overeind te houden.

laag laag hoog

9 40 Economische
zaken

a. Het opstellen, actualiseren en uitvoeren van 
economisch beleid, inclusief lokale agenda Brainport;

b. Opstellen en actualiseren detailhandelstructuurvisie;
c. Opstellen beleid uitgifte bedrijventerreinen;
d. Opstellen beleid centrum- en parkmanagement en 

daaraan financiële bijdrage verlenen;
e. Regionale samenwerkingen:

- stedelijk gebied inzake detailhandel, 
bedrijventerreinen en kantoren;

- in MRE-verband over dezelfde thema's plus 
economische strategie;

- samenwerking Best, Oirschot, Veldhoven en 
Eindhoven over westflankgebied tussen ASML 
en station Best;

f. Facilitering startende bedrijven;
g. Accountmanagement bedrijven.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis en is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar omdat 
economisch beleid vooral een regionaal 
beleid moet zijn en niet of minder een 
lokaal gericht beleid.

hoog hoog hoog

9 41 Weekmarkt a. Opstellen van marktverordening inclusief reglement;
b. Beoordelen van aanvragen om standplaats;
c. Faciliteren/organiseren van de weekmarkt op het
d. Meiveld;
e. Innen van markt- en promotiegelden.
f. Monitoring en acquisitie weekmarkt;
g. Relatiebeheer met landelijke instanties;
h. Vertegenwoordiging in marktcommissie.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of zeer 
wenselijk.

hoog laag hoog
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10 47 Peuterspeelwerk 
en kinderopvang

a. Opstellen van beleid en een verordening die de 
financiële bijdrage regelt voor het 
peuterspeelzaalwerk;

b. De financiële afwikkeling met de kinderopvang
organisaties die het peuterspeelzaalwerk 
verzorgen;

c. Regelen dat de GGD de controlerende, 
toezichthoudende rol voor 
kinderopvanginstanties kan uitvoeren.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft weliswaar een wettelijke basis, maar 
is niet absoluut noodzakelijk
Toelichting:
Op dit product zitten zowel middelen 
vanuit het rijk voor onderwijs
achterstandenbeleid voor de Voor- en 
Vroegschoolse educatie (VVE) als niet VVE 
middelen voor peuterspeelzaalwerk. Het is 
wettelijk verplicht als gemeente om 
voldoende VVE plaatsen aan te bieden 
voor alle kinderen die binnen de doelgroep 
van VVE vallen.
Het is echter beleidsvrijheid van de 
gemeente om opvang voor kinderen tot 4 
jaar te subsidiëren.

hoog hoog hoog

11 48 Kunst- en 
cultuurbeleid

Opstellen van nieuwe beleidsnota kunst en cultuur en 
actualiseren daarvan.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of zeer 
wenselijk.

laag laag hoog

11 49 Beeldende kunst a. Ad-hoc onderhoud van gemeentelijke kunstwerken in 
de openbare ruimte. Dit geldt ook voor de 
kunstwerken in het gemeentehuis of die uitgeleend 
zijn aan maatschappelijke organisaties;

b. Bezien of die kunstwerken gedeeltelijk (met name 
voormalige BKR-werken) afgestoten kunnen worden;

c. Op ad-hoc basis advisering over nieuwe 
kunstwerken. Op dat moment wordt voor dat project 
een commissie in het leven geroepen.

Indeling in categorie C want is niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of zeer 
wenselijk.

laag laag laag

11 50 Cultuureducatie Middels de inzet van combinatiefunctionarissen het 
aanbieden van programma's voor cultuurontwikkeling 
binnen het onderwijs, inclusief na-en buitenschoolse 
activiteiten en dagarrangementen. De programma's 
worden in overleg met de culturele instellingen en het 
basis- en voortgezet onderwijs opgezet.

Indeling in categorie C want kunst en 
cultuur is geen kerntaak van de 
gemeente, deze taak heeft geen wettelijke 
basis, is niet absoluut noodzakelijk of 
onmisbaar.

laag laag hoog
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12 52 Buitensport
accommodaties

a. Opstellen en actualiseren van gemeentelijk 
sportbeleid (tarieven, accommodaties, privatisering, 
sportstimulering);

b. Accommodaties beschikbaar stellen aan 
sportverenigingen en met die verenigingen 
afspraken maken over beheer en onderhoud.

c. Beoordelen van verzoeken om vervanging van 
velden (van gras naar kunstgras) en materialen 
(zoals verlichting, hekwerken);

d. Vaststellen tarieven en innen gebruiksvergoeding.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar.

hoog hoog hoog

12 53 Binnensport-
Accommodaties

a. Accommodaties beschikbaar stellen aan onderwijs, 
verenigingen en particulieren;

b. Beheer (o.a. schoonmaken) en exploitatie 
(onderhoud, vervanging) van de gemeentelijke 
binnensportaccommodaties zoals sporthallen en 
gymnastieklokalen;

c. Opstellen seizoenplanning op basis van verzoeken 
om huur/gebruik;

d. Vaststellen tarieven en innen gebruiksvergoeding;
e. Overeenkomst sluiten voor de geprivatiseerde 

accommodaties ( Atalanta, Nuvoc en tafeltennis- 
complex).

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft voor wat betreft het beschikbaar 
stellen van accommodaties voor 
gymnastiekonderwijs een wettelijke basis, 
maar vergt niet de gemeentelijke 
eigendom en/of exploitaties ervan.

hoog hoog hoog

12 54 Sportstimulering a. Opstellen van een jaarlijks bestedingsplan. Dit 
betreft vooral de activiteiten van de 
combinatiefunctionarissen;

b. Beoordelen van verzoeken om een vergoeding van 
individuele sporters die meedoen aan EK, WK of 
Olympische Spelen;

c. Beoordelen van verzoeken voor een incidentele 
bijdrage voor een sportactiviteit- of evenement.

Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar.

laag laag hoog

12 55 Kermissen Het jaarlijks organiseren van 4 kermissen. Indeling in categorie C want deze taak 
heeft geen wettelijke basis, is ook niet 
absoluut noodzakelijk of onmisbaar of zeer 
wenselijk.

hoog hoog hoog

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


