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Deel 1 Algemeen

1.1 Inleiding

In Veldhoven zijn de laatste jaren veel positieve ontwikkelingen geweest. Onze inwoners, 
bedrijven en de gemeente hebben er samen voor gezorgd dat de Veldhovense kwaliteit, 
ondanks de financieel kwetsbare positie van de gemeente, bewaard is gebleven. Door de 
taken die in het sociaal domein aan ons pakket zijn toegevoegd, is ook de groep inwoners 
die hulp of ondersteuning nodig heeft, beter in beeld gekomen. De nabijheid die hiermee 
verbeterd is, heeft een stevige basis gelegd voor een inclusieve samenleving waarin 
iedereen meetelt, meedoet en bijdraagt. Hiermee heeft het begrip 'Veldhovense kwaliteit' er 
een nieuwe dimensie bij gekregen. Dat dit ook op financieel gebied zo is, blijkt uit het 
inmiddels robuuste sociaal deelfonds.

We zijn erin geslaagd om een transparante en meerjarig sluitende begroting voor 2017 en 
verder te presenteren, zonder deze Veldhovense kwaliteit tekort te doen. Desondanks 
blijven we financieel kwetsbaar. In de aanloop naar deze begroting werden we 
geconfronteerd met een fors tekort voor 2017. De belangrijkste oorzaken van dit tekort zijn 
een verandering in de begrotingsvoorschriften en het niet 'verzilveren' van de budgettaire 
taakstelling uit de kerntakendiscussie. Gecombineerd met de financiële vertaling van de 
nieuwe beleidswensen in de Voorjaarsnota 2017, zou dit alles een begrotingstekort voor 
2017 betekenen van ruim één miljoen euro. Dat is niet in lijn met de financiële 
uitgangspunten en de wens van dit college.

Om de begroting meerjarig sluitend te krijgen, stellen we daarom een aantal maatregelen 
voor. Maatregelen die ons in staat stellen om de Veldhovense kwaliteit van voorzieningen én 
samenleving overeind te houden, maar het soms (tijdelijk) met een tandje minder te doen. 
We verlagen in 2017 het budget voor opleidingskosten voor de invoering van de 
Omgevingswet en stellen voor het budget voor de doorontwikkeling van de organisatie 
(tijdelijk) te verlagen. Deze tijdelijke vermindering geldt ook voor het budget voor het 
versterken van de basisstructuur (zorg dichtbij huis). We stellen voor om openbaar groen 
structureel anders in te richten, een van de onderzoeksopdrachten uit de 
kerntakendiscussie: zo worden plantvakken onder andere omgevormd tot gazons en wordt 
er minder gemaaid. Eenmalig geven we minder uit aan het snoeien van bomen en aan 
openbare verlichting. Ook aan het onderhoud van (beeldende) kunstwerken zullen we 
minder uitgeven.

De ingezette lijn om integraal beleid te voeren, is steeds zichtbaarder. We kijken over 
beleidsgrenzen heen. Nieuw beleid integreert de opgave voor een 'vitale samenleving' en 
een 'goed woon- en leefklimaat' in Veldhoven en geeft hier mede inhoud aan. De 
voorgenomen infrastructurele projecten die ook in de vorige begroting stonden, gaan door 
in 2017.

Tot slot is het voorstel om het sociaal deelfonds, de buffer voor extra kosten in het sociaal 
domein, in 2017 niet aan te vullen en op een maximum te stellen van C 1,5 miljoen. Deze 
buffer is ruim voldoende om onze inwoners de hulp te bieden die ze nodig hebben. Dat blijkt 
ook uit hun persoonlijke ervaringen. De uitkomsten van de cliëntervaringsonderzoeken zijn 
positief en die trots stralen we graag uit.

De maatregelen die we u in deze begroting voorleggen, leiden tot een klein positief saldo 
voor 2017 en een meerjarig sluitende begroting met beperkte overschotten. Toch zijn we 
gematigd optimistisch. We hebben de transitie in het sociaal domein onder controle en 
zetten nu in op de transformatie. De woonlasten blijven ongeveer gelijk, ondanks de al 
eerder afgesproken stijging van de OZB. Uit de wijkatlas 2016 blijkt dat Veldhovenaren
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tevreden zijn (het rapportcijfer is een 7,6), zelfs iets meer dan vier jaar geleden. Een 
positief punt dat we zeker in het licht van de bezuinigingen van de afgelopen jaren 
koesteren.

1.2 Primitieve begroting

De financiële uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2017-2020 vinden hun oorsprong 
in de Voorjaarsnota 2017. De vertaling van genoemde uitgangspunten in totstandkoming 
van de primitieve begroting heeft verder geleid tot een aantal technische bijstellingen, die in 
dit hoofdstuk worden gepresenteerd en toegelicht.
Daarnaast is er (beperkt) sprake van voorstellen nieuw cq bijgesteld beleid. Deze 
voorstellen zijn vertaald in een geactualiseerd meerjarenperspectief. Hiermee komen wij 
voor de meerjarenbegroting 2017-2020 tot een sluitende begroting.

1.2.1 Actualisatie meerjarenperspectief 2017 - 2020

Voor de actualisatie van de begrotingsjaren 2017-2020 gaan we terug naar het 
gepresenteerde meerjarenperspectief zoals dat voor de voorjaarsnota en de structurele 
gevolgen 2e kwartaalrapportage 2016 is gepresenteerd. In deze paragraaf worden deze 
begrotingssaldi aan de hand van diverse invalshoeken geactualiseerd en dat leidt tot 
onderstaand bijgesteld meerjarenperspectief en vormt het vertrekpunt voor deze begroting.

Begrotingssaldi 2017 t/m 2020 als vertrekpunt

Financieel resumé
Begroting (x C 1.000)

2017 2018 2019 2020

Meerjarenperspectief 2017-2020 voor voorjaarsnota 438 1.497 844 844

Structurele doorwerking kwartaalrapportage I-2016 

Bijstelling technische uitganspunten voorjaarsnota 2017 

Bijstelling rentepercentage voorjaarsnota 2017

Subtotaal bijstelling VJN 2017

377

-99

180

458

428

-171

177

434

724

106

106

936

724

198

-19

903

1.931 1.780 1.747Meerjarenperspectief 2017-2020 VJN 2017

Dit meerjarenperspectief is het vertrekpunt voor de begroting. Dit perspectief wordt 
geactualiseerd met de 2e kwartaalrapportage en de technische bijstellingen. Hieronder de 
tabel met dit geactualiseerd meerjarenperspectief.
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Geactualiseerd meerjarenpespectief 2016 -2019 inclusief technische bijstellingen

Financieel resumé
Begroting (x C 1.000)

2017 2018 2019 | 2020

Meerjarenperspectief 2017-2020 VJN 2017 896 1.931 1.780 1.747

Structurele doorwerking kwartaalrapportage II-2016 

Bijstellingen (capaciteitsplanningen, personeelsbegroting, 
liquiditeitsprognose, kostendekkend tarieven)

Wijziging begrotingsvoorschriften (BBV)

Bijstelling rente

Meerjarenperspectief 2017-2020 na technische bijstellingen

-682 -776 -288

88 188 165

-791 -829 -780

-35 -38 -44

511 325 800

Effect voorstellen ombuigingsmaatregelen

Effect voorstellen nieuw beleid cq bijstellingen bestaand beleid

879 116

-181

116

-25

116

-138-76

Meerjarenperspectief 2017-2020 begroting 2017 111 446 416 778

Onderdeel van het Meerjarenperspectief is de wijziging van de begrotingsvoorschriften 
(BBV), oplopend naar een nadeel van C 780 in 2020. Hieronder een uitsplitsing naar de 
2 oorzaken namelijk het verwerken van overhead en de afschrijvingslasten doordat op 
investeringen Maatschappelijk Nut over de levensduur wordt afgeschreven:

Wijziging begrotingsvoorschriften (BBV)
Begroting (x C 1.000)

2017 2018 2019 2020

Voorschriften toerekening en kaders overhead

Voorschriften investering maatschappelijk nut verplicht activeren

-509 -598

-193

-518

-311

-417

-363

Saldo (- = nadeel) -791 -829 -780

Daarnaast zorgt de wijziging ervoor dat de vrije reserve in de periode 2016 t/m 2020 met 
C 9 mln toeneemt doordat de dekking van investeringen maatschappelijk nut niet meer aan 
de vrije reserve wordt onttrokken. Hier tegenover staan de afschrijvingslasten zoals 
hierboven aangegeven.

1.2.2 Ombuigingen en nieuw beleid

In deze paragraaf worden voorstellen gedaan om de begrotingssaldi aan de hand van 
ombuigingen en nieuw beleid te actualiseren en dat leidt tot onderstaand bijgesteld 
meerjarenperspectief.

Progr Omschrijving ombuigingsmaatregelen

4 Incidentele bezuiniging verlichting/beheersplan

5 Bezuiniging op Wegen kerntakendiscussie

6 Bezuiniging op Groen n.a.v. kerntakendiscussie

6 Incidentele bezuiniging openbaar groen/bomen

7 Geplande voordelen WMO niet storten in reserve sociaal deelfonds

7 Incidentele bezuiniging alg.beleid maatschappelijke ondersteuning

11 Structurele bezuiniging beeldende kunst

15 Verlaging personele kosten 

Saldo (- = nadeel)

Begroting (x C 1.000)

30

60

26

30

60

26

30

60

26

116 116 116

2017 2018 2019 2020
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Kerntakendiscussie
In maart 2016 heeft de raad een besluit genomen over de kerntakendiscussie.
Kort gezegd heeft dit geleid tot 2 onderzoeksopdrachten. Een opdracht om onderzoek te 
doen naar mogelijke verlaging van het niveau van de uitvoering van kerntaken. En een 
opdracht naar onderzoek voor mogelijke verlaging van het niveau danwel tot (gedeeltelijke) 
beëindiging van niet-kerntaken.
Van 3 taken is aangegeven dat de resultaten ervan worden verwerkt in de begroting. Het 
gaat hier om de taken Mobiliteit en veiligheid (product Wegen), Openbaar groen en 
Weekmarkt.

Hieronder de resultaten van het onderzoek naar de mogelijke verlaging van het 
niveau van de kerntaken Openbaar groen en Mobiliteit en Veiligheid.
Bij de kerntakendiscussie is gesproken over de versobering van het onderhoud van de 
openbare ruimte. Door openbaar groen anders in te richten en werkzaamheden op een 
andere wijze uit te voeren kan er geld bespaard worden. Een mogelijk gevolg van deze 
versobering is een toename van het aantal meldingen over het onderhoudsniveau van de 
openbare ruimte. Deze aanpassingen maken onderdeel uit van programma 5 en 6. Deze 
aanpassingen zijn:

Gazons omvormen naar bermen (programma 6, product 6151).
Door extensiever Z natuurlijker beheer toe te passen op diverse gazons worden deze gazons 
omgevormd naar berm en worden dan 2x per jaar gemaaid. Het beeld is vergelijkbaar als 
bij andere bermen (Heerbaan, Habraken, etc.). Het beeld is natuurlijker tot minder 
verzorgd. Uitgaande van 10Zo van de hoeveelheid gazons die omgevormd worden komen 
hiervoor (gedeeltelijk) in aanmerking de gazons aan de Europalaan, de Run 5300, e.d.
De besparing is C20.000,- per jaar (structureel).

Bermen minder maaien (programma 5, product 6173).
Bermen worden gemiddeld 2x per jaar gemaaid en geven hierbij een natuurlijk beeld (zie 
Heerbaan, Habraken, etc.) Door bermen slechts 1x per jaar te maaien ontstaan bermen met 
een ander beeld omdat de vegetatie hoger en anders wordt voordat het gemaaid wordt 
(Strijpse baan). De biodiversiteit neemt toe maar om diverse redenen kan dit op 
verschillende plaatsen niet wenselijk zijn (verkeerstechnisch). Door 150Zo van de huidige 
bermen één keer minder te maaien, wordt er per jaar C15.000,- bespaard.

Heesters omvormen (programma 6, nummer 6151).
Door (lage) heesters minder toe te passen en hiervoor in de plaats gazon te maken ontstaat 
een ander beeld van de openbare ruimte. De beleving kan subjectief zijn maar in het 
algemeen wordt het beeld royaler en is het groen makkelijker beheersbaar. Deze 
omvorming kan geleidelijk toegepast worden bij reconstructies maar ook versneld door 
struiken te verwijderen en gras in te zaaien op gekozen plaatsen. Voorbeeld hiervan is de 
middenberm van de Bossenbaan en Heemweg. Deze omvorming vergt de nodige inzet maar 
als 100Zo van de heesters omgevormd wordt in gras levert dit uiteindelijk een besparing op 
van C40.000,- per jaar.

Verminderen afvalbakken (programma 5, nummer 6173).
Door het heroverwegen van het aantal afvalbakken per locatie vermindert het aantal 
afvalbakken in de buitenruimte. Deze vermindering zorgt er mede voor dat we de burger 
meer verantwoordelijk maken voor het opruimen van (zwerf)vuil in zijn/haar directe 
woonomgeving. Door het aantal afvalbakken te verminderen nemen de onderhoudskosten 
af met C15.000,- per jaar.

N.B. Uiteraard kan men besluiten uit te gaan van andere aannames. Deze zullen zich 
verhoudingsgewijs vertalen in andere besparingen.

Ook heeft de raad 7 onderzoeksopdrachten geformuleerd. Hiervan is bij 1 opdracht, 
namelijk Weekmarkt aangegeven om de uitkomsten te verwerken in deze begroting. In de
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Voorjaarsnota 2017 is terugkoppeling gegeven over de opdracht over Landschapsbeleid.
Van de 5 andere opdrachten is besloten dat de oplevering van de resultaten later 
plaatsvindt.

Hieronder de resultaten van het onderzoek over de niet-kerntaak Weekmarkt:

De gemeente organiseert en faciliteert de weekmarkt, die elke maandag van 11.00 - 16.30 
uur plaatsvindt op het Meiveld. De gemeente heeft hierbij geen directe commerciële 
belangen. De markt heeft een belangrijke economische functie: deze genereert omzet, 
creëert direct en indirect werkgelegenheid, geeft een belangrijke impuls aan het 
Citycentrum en draagt zo bij aan de lokale economie. Daarnaast heeft een markt een 
sociale functie als ontmoetingsplaats. Consumenten geven vaak aan de markt ook te 
bezoeken 'voor de gezelligheid' en omdat 'je er veel bekenden ziet'.

Kosten en baten
Aan de ene kant kost de markt de gemeente geld, aan de andere kant genereert deze ook 
inkomsten. De markt is de laatste jaren ongeveer kostendekkend. De kosten die de 
gemeente maakt om de markt te faciliteren zijn: het inkopen van diensten van derden 
(stroomvoorziening naar marktkramen, vegen Meiveld, etc) en de eigen ambtelijke uren 
(marktmeester e.d.).
De inkomsten bestaan uit de marktgelden. Deze staan omschreven in de Verordening op de 
heffing en invordering van marktgelden. De marktgelden worden jaarlijks bijgesteld n.a.v. 
de prijsindex. Als gevolg van de crisis staat de bezetting van de markt onder druk.
In 2015 waren de inkomsten ca. C24.000,- en de uitgaven ca. C26.000,-. In 2014 waren de 
inkomsten ca. C24.000,- en de uitgaven ca. C22.000,-. In 2013 waren de inkomsten ca. 
C22.000,- en de uitgaven ca. C31.000,-.
Daarnaast int de gemeente een bedrag aan promotiegeld. Dit geld wordt in zijn geheel 
uitgegeven aan de marktpromotie (reclame, acties e.d.) en wordt daarom hier buiten de 
inkomsten gehouden.
Op marktdagen is de opbrengst van de parkeergarage hoger. Dit levert voor de gemeente 
inkomsten op die onderdeel uitmaken van de exploitatie van het parkeerbedrijf.

Conclusie
De markt is nagenoeg kostendekkend. Een grote kostenpost zijn de ambtelijke uren. Door 
hier efficiënter mee om te gaan wordt de huidige kostendekkendheid behaald. Het verhogen 
van de marktgelden om de inkomsten te verhogen of juist het verlagen er van om 
marktbedrijven aan te trekken zal, gezien de positie waarin de markt zich bevindt, geen of 
een averechts effect hebben.
De markt levert indirect via de parkeeropbrengsten meer geld op. Deze opbrengsten 
behoren echter boekhoudkundig tot de inkomsten van het parkeerbedrijf.

Ombuiging reserve sociaal deelfonds
De afgelopen jaren hebben we binnen het sociaal domein een behoorlijke reserve 
opgebouwd. Deze reserve lokaal sociaal deelfonds is dusdanig hoog dat daaruit de risico's 
kunnen worden opgevangen in 2017. Hiermee is aanvullende storting in 2017 (C 621) niet 
nodig. Hierdoor blijft de reserve op het niveau van C 1,5 mln

Voorstellen van nieuw beleid en bijstellingen bestaand beleid
In deze begroting presenteren wij nieuw beleid en bijstellingen op bestaand beleid zoals 
opgenomen in onderstaande tabel.
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prod. Begroting (x C 1.000)
nr. Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid ^2Ō7^T""2Ō7^T""2Ō7^T—2Ō2Ō'

1

1

1

3

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

15

15

15

15

15

15

15

15

Aanpassingen onderhoud 

Aanpassingen huur 

koningshof (canon Koningshoeve)

Integrale aanpak veiligheid en ondermijning 

Vervanging St. Jansstraat 2019 (C 500)

Vervanging Burg. van Hoofflaan 2020 (C 1.400)

WMO Bijstelling baten regresovereenkomst 

WMO Bijstelling lasten regresovereenkomst 

WMO Bijstelling lasten

Taakstelling zwembad later invullen nav raadsbesluit

Nieuw beleid: NUG'-ers

Dekking uit reserve sociaal deelfonds

Nieuw beleid: Pilot uitrol volledig maatschappelijk bestand

Dekking uit reserve sociaal deelfonds

Nieuw beleid: inzet klantmanager maatschappelijke participatie

Dekking inzet klantmanager uit reserve sociaal deelfonds

Nieuw beleid: continueren integrale veiligheid CMPO

Dekking uit reserve sociaal deelfonds

Vanaf 2018 geen verrekening via sociaal deelfonds

Vanaf 2018 geen verrekening via sociaal deelfonds

Rollend materieel 2019 (C 30)

Rollend materieel 2019 openbaar groen (C 119)

Rollend materieel 2020 gladheidbestrijding (C 51)

Aframen taakstelling kerntakendiscussie 2 

Bijstelling algemene uitkering voor statushouders 

Bijstelling lasten vennootschapsbelasting

Bijstelling dekking lasten vennootschapsbelasting via algemene 

Rente doorbelasting nieuwe investeringen

Saldo (- = nadeel)

13

-42

67

-50

27

-2

-115

-132

-175

175

-100

100

-65

65

-105

105

-338

496

13

-42

67

-51

27

-2

240

-175

351

-271

-338

reserve

-40

40

380

-380

-76 -181

67 67

-52 -53

-10 -26

-28

27 27

-2 -2

224 164

-175 -175

455 455

-212 -212

-2 -3

-7 -16

-4

-338 -338

98 198

-98 -198

6

-25 -138

Op de programmabladen zijn de ombuigingen, bijstellingen en nieuw beleid gecombineerd in 
1 tabel.
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1.2.3 Financieel resumé

Uiteindelijk leiden alle voorstellen tot onderstaand overzicht. Dit resumé geeft een beeld van 
het meerjarenperspectief volgens het raadsbesluit.

Financieel resumé

Meerjarenperspectief 2017-2020 voor voorjaarsnota

Begroting (x C 1.000)

2017

438 1.497 844 844

Structurele doorwerking kwartaalrapportage I-2016 

Bijstelling technische uitganspunten voorjaarsnota 2017 

Bijstelling rentepercentage voorjaarsnota 2017

Subtotaal bijstelling VJN 2017

428 724 724

-171 106 198

177 106 -19

434 936 903

Meerjarenperspectief 2017-2020 VJN 2017

Structurele doorwerking kwartaalrapportage II-2016 

Bijstellingen (capaciteitsplanningen, personeelsbegroting, 
liquiditeitsprognose, kostendekkend tarieven)

Wijziging begrotingsvoorschriften (BBV)

Bijstelling rente

Meerjarenperspectief 2017-2020 na technische bijstellingen

1.931 1.780 1.747

-682 -776 -288

88 188 165

-791 -829 -780

-35 -38 -44

511 325 800

Effect voorstellen ombuigingsmaatregelen

Effect voorstellen nieuw beleid cq bijstellingen bestaand beleid

Meerjarenperspectief 2017-2020 begroting 2017

116

-181

116

-25

416

116

-138

778

2018 2019 2020

377

-99

180

458

.072

59

-547

-28

692

879

-76

Deze begroting laat een meerjarig positieve exploitatie zien. De positieve exploitatiesaldi 
zijn relatief klein in relatie tot de totale begrotingsomvang. Wij moeten dus blijven werken 
onder financiële druk, structurele uitgaven in balans brengen met structurele inkomsten.

1.3 Opzet van de programmabegroting (en de productenraming)

1.3.1 Algemeen
Met de programmabegroting stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen het college 
van burgemeester en wethouders het beleid dient uit te voeren. De productenraming in de 
programmabegroting is voor het college een instrument om deze beleidsuitvoering op meer 
gedetailleerd niveau te volgen en (bij) te sturen.

Voorliggende programmabegroting 2017 is volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting 
en Verantwoording (BBV) opgebouwd uit een beleidsbegroting en een financiële begroting. 
De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de zeven verplichte paragrafen. 
Binnen het programmaplan treft u de vijftien begrotingsprogramma's, het overzicht van 
algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorzien aan.

Een begrotingsprogramma bevat voor één of meerdere met elkaar samenhangende 
beleidsterreinen de beantwoording van de drie "W-vragen": "wat willen we bereiken?", "wat 
gaan we daarvoor doen?" en "wat gaat dat kosten?". De "wat willen we bereiken?"-vragen 
zijn ingevuld met de kaderstelling uit de Voorjaarsnota 2017 als basis. Vergeleken met deze 
basis is in deze begroting een aantal wijzigingen aangebracht. Per programma is in de tabel
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met Doelen, activiteiten en Meetindicatoren (Wat willen we bereiken?) met een verwijzing 
aangegeven welke kaders gewijzigd zijn. Vervolgens is bij de activiteitenbeschrijving (Wat 
gaan we daarvoor doen?) aangegeven wat er waarom is gewijzigd.

Een begrotingsprogramma is opgebouwd volgens een piramidestructuur. Een programma 
bestaat namelijk uit diverse producten. De producten zijn zodanig ingedeeld dat een product 
slechts in één programma voorkomt.

Naast de programma's bestaat de programmabegroting uit paragrafen. Deze paragrafen 
geven een dwarsdoorsnede van de begroting weer vanuit een bepaald perspectief en zijn 
over het algemeen programmaoverstijgend.

Deze programmabegroting vormt een onderdeel van de planning en controlcyclus van de 
gemeente Veldhoven, waarin de verschillende instrumenten qua opzet en opbouw op elkaar 
aansluiten. In de jaarstukken worden eveneens de drie W-vragen belicht. Tijdens het 
begrotingsjaar wordt de uitvoering van het in de programmabegroting opgenomen beleid 
gevolgd en gestuurd via 4 kwartaalrapportages.

1.3.2 Aanpassingen in de financiële wet- en regelgeving

Zoals al uitgebreid is toegelicht in de voorjaarsnota 2017 is het besluit begroting en 
verantwoording (BBV) ingrijpend gewijzigd. Dit is dan ook de eerste begroting die conform 
de nieuwe regelgeving is opgesteld. Hieronder gaan wij puntsgewijs in op de veranderingen 
die op diverse plaatsen in de begroting zichtbaar zijn.

Uniforme indeling taakvelden
De raad stuurt op programma's, met sturingsinformatie op een hoog aggregatieniveau. Het 
college van burgemeester en wethouders gebruikt voor de sturing van de uitvoering van de 
programmabegroting, de productenraming en de productenrealisaties een meer 
gedetailleerde indeling. Voor de interne aansturing wordt een nog meer gedetailleerde 
indeling gehanteerd in subproducten.

Elke gemeente kan naar eigen keuze en inzicht de programma's onderverdelen naar 
producten. Om te kunnen voldoen aan de informatiebehoefte van verschillende derden 
gebruikers, zoals het CBS en ministerie BZK (in verband met het onderhoud van het 
gemeentefonds) moeten gemeenten de zelf gekozen producten ombouwen naar een 
voorgeschreven overzicht met Informatie voor derden (Iv3), de functies. Dit betreft een 
extra vertaalslag vanuit de financiële administratie die aanzienlijke administratieve lasten 
meebrengt. Ook is door de diversiteit van productindelingen, benchmarking tussen 
gemeenten heel moeilijk.

Om dit op te lossen is voorgeschreven dat het college van burgemeester en wethouders de 
ramingen en realisatiecijfers in het kader van de begrotingsuitvoering opstellt aan de hand 
van bij ministeriële regeling vast te stellen taakvelden.

Bijlage A van deze begroting bevat een totaaloverzicht van de geraamde baten en lasten 
per taakveld en het verdelingsprincipe op basis waarvan de taakvelden over de 
programma's zijn verdeeld. De verplichte taakvelden zijn gekoppeld aan de huidige 
programma's. De bestaande programmaopbouw (15 programma's) is hierbij in tact 
gebleven.

Uniforme basisset beleidsindicatoren
Als onderdeel van onze kaderstelling hebben wij in onze begroting en jaarrekening al een 
aantal meetindicatoren benoemd bij doelstellingen binnen de programma's.
Met de wijziging van het BBV zijn we als gemeente verplicht om vanaf de begroting 2017 
(en daarmee ook de jaarstukken) 39 indicatoren op te nemen en daarmee maatschappelijke 
effecten (doelstellingen) toe te lichten. Hiertoe is besloten om de resultaten van gemeenten
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te kunnen vergelijken. Naast deze set van 39 verplichte indicatoren mogen gemeenten 
eigen indicatoren opnemen in de begroting/jaarrekening.
De verplichte indicatoren zijn verwerkt in de kaderstelling van de voorjaarsnota 2017. In 
deze begroting zijn de indicatoren toegevoegd aan de programma's (zie asterisk) waarbij 
zoveel als mogelijk is aangesloten bij bestaande doelstellingen. Daar waar dit op dit 
moment niet mogelijk is, zijn de verplichte indicatoren in de programma's toegevoegd als 
nieuwe doelstelling.

Uniforme basisset financiële kengetallen
Vanaf de begroting 2016 (en jaarrekening 2015) is vastgesteld dat in elke begroting en 
jaarrekening een aantal verplichte financiële kengetallen wordt opgenomen. De wijze van 
berekening is voorgeschreven. Het doel is om de financiële positie inzichtelijk te maken voor 
raadsleden en inwoners. Ook kan de raad deze kengetallen gebruiken om te vergelijken met 
andere gemeenten. De onderstaande kengetallen zijn opgenomen in de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing:
» netto schuldquote;
» netto schuldquote, gecorrigeerd met verstrekte leningen;
» solvabiliteitsratio;
» grondexploitatie;
» structurele exploitatieruimte;
» belastingcapaciteit (meerpersoons huishoudens).
Hierbij wordt een beoordeling gegeven van de kengetallen in relatie tot de financiële positie 
van de gemeente. De regeling wordt nu uitgebreid. In deze begroting wordt voor het eerst 
behalve inzicht in de financiële kengetallen van 2017 ook inzicht gegeven in de financiële 
kengetallen van 2018 t/m 2020.

Verbeterde informatie verbonden partijen
In het gewijzigde BBV is voorgeschreven dat, vanaf de begroting 2017, bij de beschrijving 
(Wat gaan we daarvoor doen?) van het bereiken van de doelstellingen op de programma's 
de betrokkenheid van verbonden partijen wordt opgenomen.

Overhead
Ten eerste is er een nieuwe definitie van overhead, deze luidt: alle kosten die samenhangen 
met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.
In de programma's worden alleen de kosten opgenomen die betrekking hebben op het 
primaire proces, dus geen overhead (indirecte) kosten meer. Overhead wordt nog wel 
toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en andere (subsidie)projecten. Ook in de 
relevante tarieven worden overheadkosten verwerkt.
De overheadkosten voor de organisatie zijn opgenomen in programma 15.

Rente
De toe te rekenen rente aan bouwgrondexploitatie is gebaseerd op de werkelijk te betalen 
rente over vreemd vermogen, en niet meer op basis van de rekenrente

Investeringen maatschappelijk nut
Investeringen met maatschappelijk nut (zoals wegen, bruggen en parken) werden niet 
geactiveerd en in één keer gedekt uit een reserve of voorziening. In het gewijzigde BBV 
worden deze investeringen (net als investeringen met economisch nut) geactiveerd en 
afgeschreven gedurende de toekomstige gebruiksduur.

EMU saldo en balans
Het EMU saldo werd tot nu toe voor het eerstkomende begrotingsjaar weergegeven. Met de 
wijziging wordt het EMU saldo meerjarig weergegeven. Ook wordt over de meerjarige 
begrotingsperiode een geprognosticeerde balans weergegeven.
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Voor de BIE gronden (Bouwgronden In Exploitatie) gelden de volgende wijzigingen:
» richttermijn van 10 jaar duur grondexploitatie. Alleen een gemotiveerde afwijking ^ 10 

jaar) middels raadsbesluit is mogelijk;
» kostentoerekening aansluiten bij kostenverhaalsmogelijkheden conform wet en besluit 

ruimtelijke ordening. Kosten van bovenwijkse voorzieningen (bovo) maken nog steeds 
onderdeel uit van een bouwgrondexploitatie, echter een bijdrage aan een voorziening is 
niet meer toegestaan. De systematiek bovo moet worden geactualiseerd;

» Voorheen bestonden er geen nadere voorschriften over de wijze waarop de hoogte van 
de aan grondexploitaties toe te rekenen rente moet worden bepaald. Nu moet de 
toegestane toe te rekenen rente aan BIE 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 (Veldhoven deed dit al niet).

Bouwgrondexploitatie
In het gewijzigde BBV komen geen NIEGG (Niet In Exploitatie Genomen Gronden) gronden
meer voor. Overigens heeft Veldhoven deze niet meer. Ook is toerekening van rente aan
kosten niet meer toegestaan aan gronden die geen in exploitatie genomen bouwgrond zijn.

1.4 Autorisatie door de raad op programmaniveau

De raad autoriseert met de vaststelling van de programmabegroting het college tot het 
doen van uitgaven op programmaniveau. Met de instrumenten van planning en control 
(programmabegroting en kwartaalrapportages) en het controle-instrumentarium 
(rekenkamercommissie, recht van onderzoek, rechtmatigheidsonderzoek door accountant) 
beschikt zij hiervoor over voldoende waarborgen. Vanwege het incorporeren van de 
productenraming binnen deze programmabegroting sinds de begroting 2009 hechten wij er 
aan om voor alle duidelijkheid in onderstaand schema nogmaals de verschillende 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tot het doen van uitgaven voor de begroting 2017 
weer te geven, waarmee de gemeenteraad zijn autorisatiefunctie ten behoeve van de 
opdracht aan het college uitoefent.

Gemeenteraad Exploitatie:
Totale (bruto-)lasten en baten 
per programma

- Programmabegroting
- Begrotingswijzigingen, die leiden tot 

bijstelling van de raming van de totale lasten 
en/of baten van een programma

Investeringen:
Totale (bruto-)uitgaven en 
inkomsten per 
investeringskred i et

- Programmabegroting
- Begrotingswijzigingen, die leiden tot 

bijstelling van de raming van de totale 
(bruto-)uitgaven en/of inkomsten op een 
investeringskrediet

Bouwgrondexploitatie:
Totale (bruto-)uitgaven en 
inkomsten op bge-complexen in 
totaliteit

- Meerjarenperspectief bouwgrondexploitatie

College B&W Exploitatie:
Totale lasten en baten per 
product

- Productenraming
- Begrotingswijzigingen, die verschuivingen 

binnen programma's bevatten
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Investeringen:
(Bruto-) uitgaven en inkomsten 
binnen totale investeringskrediet

- Productenraming
- Begrotingswijzigingen die leiden tot bijstelling 
van de raming van (bruto-) uitgaven en/of 
inkomsten op een investeringskrediet

Bouwgrondexploitatie:
Per complex de totale (bruto-) 
uitgaven en inkomsten

- Bijstellingen exploitatieopzet per complex

Met de autorisatie op programmaniveau worden geen begrotingswijzigingen door de raad 
vastgesteld, die betrekking hebben op verschuivingen tussen producten binnen één 
programma. Deze wijzigingen, die door het college worden goedgekeurd, worden wel ter 
inzage aan de gemeenteraad voorgelegd.

1.5 Leeswijzer

Alle programma's zijn volgens dezelfde indeling opgebouwd:

1) Wat willen we bereiken?
Hoofdkader
Doelstellingen
Meetindicatoren

2) Wat gaan we daarvoor doen?
3) Wat gaat dat kosten

Productenraming
4) Voorstellen nieuw beleid (waar van toepassing)
5) Bijstellingen (waar van toepassing)

Op de programmabladen zijn de bedragen in C 1.000 weergegeven.

Ad Productenraming: Per product zijn (meerjarig) de lasten en baten gepresenteerd die 
voortvloeien uit de activiteiten die binnen het product worden verricht. Daarnaast wordt per 
programma het totaalsaldo aangegeven.

* in de doelstellingen geven de nieuwe verplichte indicatoren aan.
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Kengetallen sociaal

kengetallen sociaal 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020

Aantal inwoners: 

waarvan:

44.348 44.500 44.850 45.200 45.550

- 0 t/m 4 jaar

- 5 t/m 14 jaar

- 15 t/m 64 jaar

- 65 jaar en ouder

Aantal uitkeringsgerechtigden:

2.133

4.837

28.264

9.114

2.100

4.800

28.400

9.200

2.150

4.850

28.500

9.350

2.200

4.900

28.600

9.500

2.250

4.950

28.700

9.650

- Wwb & Wij

- BBZ

- IOAW

- IOAZ

Aantal WSW'ers:

475

5

37

1

533

5

39

544

5

39

1

562

5

39

1

562

5

39

1

- aantal SE 1 167 172 167 162 157

Aantal leerlingen per 1/10:

- primair onderwijs:

. openbaar onderwijs 

. bijzonder basisonderwijs

- speciale school voor basisonderwijs

- speciaal onderwijs (ZMLK)

- speciaal onderwijs (LZK)

- voortgezet onderwijs

Samenstelling gemeenteraad: 2

3.439

757

2.682

64

155

64

2.293

3.575

815

2.760

64

155

61

2.176

3.513 3.537 3.529

819 859 868

2.694 2.678 2.661

64 64 64

155 155 155

61 61 61

2.177 2.113 2.113

- VSA

- GBV

- VVD

- CDA

- D66

- PvdA

- Samenwerkend Veldhoven

- Fractie Klaassen 

totaal

6

6

5

4

3

2

1

6

6

5

3

27 27

6

6

5

4

3

1

1

1

27

1 SE = Standaard Eenheid: Dit is de eenheid die overeenkomt met een arbeidsplaats van 36 uur voor een werknemer die op 
grond van de indicatie of herindicatie is ingedeeld in de arbeidshandicapcategorie "matig".

2 In 2018 vinden verkiezingen plaats. Samenstelling per 1-1-2019 e.v. nog niet bekend.
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Kengetallen fysiek

kengetallen fysiek 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020

Oppervlakte gemeente in hectaren: 

waarvan:

- binnenwater

- historische stads- of dorpskern

3.192 3.188

19 19

3.188 3.188 3.188

19 19 19
- - -

Aantal woningen: 

waarvan:

- huurwoningen

- eigen woningen

Wegen en fietspaden in m2

19.155 19.314

6.144

13.011

6.208

13.106

19.550

6.302

13.248

19.758

6.385

13.373

19.967

6.469

13.498

- totaal wegen en fietspaden

- gemiddeld belaste wegen

- licht belaste wegen

- wegen in woongebied

- wegen in verblijfsgebied

- fietspaden

2.801.034

359.000

182.041

1.337.593

691.900

230.500

2.801.034

359.000

182.041

1.337.593

691.900

230.500

2.829.044

362.590

183.861

1.350.969

698.819

232.805

2.857.335

366.216

185.700

1.364.479

705.807

235.133

2.885.908

369.878

187.557

1.378.123

712.865

237.484

Aantal hectaren openbaar groen: 274 290 290 290 290

Kengetallen financieel

kengetallen financieel 1-1-2016 1-1-2017 1-1-2018 1-1-2019 1-1-2020

Debt-ratio

Netto-schuld in /o van het balanstotaal 

Eigen vermogen in /o van het balanstotaal 

Eigen vermogen in /o totale lasten 

Externe financiering 

Netto schuld per inwoner

74/

65/

21/

48/

164.390.000

3.571

75QZo

_______ 66QZo

190Zo

410Zo

166.240.000

3.558

75/ 73/ 72/

66/ 64/ 62/

20/ 21/ 22/

48/ 46/ 45/

165.651.000 154.560.000 143.490.000

3.597 3.584 3.343
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Veldhoven in zijn vergadering van 8 november 2016,

de griffier, de burgemeester,
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Deel 2 Beleidsbegroting

2.1.1 Stedelijke ontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

"Veldhovense kwaliteit" wordt voor een groot deel bepaald door de samenstelling van onze 
gemeente, waar het wijkgevoel sterk aanwezig is. De oude dorpscentra nemen daarin een 
vooraanstaande positie in. Oerle, Veldhoven dorp, Meerveldhoven en Zeelst kregen een 
fysieke kwaliteitsimpuls; aan Zonderwijk en 't Look wordt gewerkt. Ook moet er aandacht 
zijn voor maatschappelijke kwaliteit, waarbij we rekening houden met diverse 
ontwikkelingen vanuit het Rijk, provincie en regio zoals de drie transities maar ook de 
vergrijzing, minder jeugd, verstedelijking. Deze ontwikkelingen zijn belangrijk. 
Kernbegrippen in de wijkontwikkeling zijn: aantrekkelijkheid, duurzaamheid en een sociaal 
veilige woon-, werk- en leefomgeving. Veldhoven heeft veel voorzieningen en is een 
prettige gemeente om in te wonen. Bij de stedelijke ontwikkeling hoort ook het werken aan 
bedrijventerreinen.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen en activiteiten met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Resultaten en 
meetindicatoren:

1 Stedelijk gebied
1. Bij uitbreiding van de woonfunctie in het centrumgebied is de 
Veldhovense schaal'1 leidend.
2. Het Citycentrum krijgt een kwaliteitsimpuls.
Het COPr wordt vanaf 2014 verder inhoud gegeven, met de 
uitvoering wordt een begin gemaakt in nauw overleg met 
vertegenwoordigers van alle betrokkenen. De aanpassing van de 
noord- en zuidentree krijgt voorrang.

2. Herinrichting noordentree 
gereed 1e kwartaal 2017.

2 Nieuwbouwwijken
De ontwikkeling van Zilverackers verloopt afhankelijk van Vastgesteld plan eerste dorp
demografische ontwikkelingen en marktvraag. We onderzoeken in 2017. 
de mogelijkheden om het plan te actualiseren en beter aan te 
laten sluiten op de woningmarkt.

3 Omgevingswet
Naar verwachting treedt in 2019 de Omgevingswet in werking. 
Deze wet zal benodigde aanpassingen in werk- en denkwijzen 
met zich meebrengen, waar de organisatie op moet worden 
voorbereid.

Implementatie verloopt 
overeenkomstig projectplan

De Veldhovense schaal qua woningbouw is:
- Geen hoogbouw in de oude dorpskernen
- Hoogbouw in centrum toegestaan, nooit hoger dan de huidige Repelflat
- Hoogbouw in het aangrenzende gebied direct rond het centrum: maximaal 7 bouwlagen
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Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te 
realiseren.

Doelstelling 1 (Stedelijk gebied)
Stichting centrummanagement en regiegroep zijn gefuseerd tot een stuurgroep Centrum. 
Vanuit deze stuurgroep worden de komende jaren maatregelen genomen om het 
centrumgebied toekomstbestendig te maken en te verlevendigen.

Doelstelling 2 (Nieuwbouwwijken)
Voor Zilverackers De Drie Dorpen wordt in 2017 voor het eerste dorp een uitwerkingsplan 
vastgesteld. Start van de bouw is voorzien in 2018.

Doelstelling 3 (Omgevingswet)
Veldhoven pakt de implementatie van de Omgevingswet samen op met de gemeente Best. 
In 2016 is voor de eerste fase van deze implementatie een projectplan vastgesteld.
Deze fase richt zich in 2017 vooral op het in beeld brengen van veranderingen en kansen 
die de Omgevingswet ons biedt en vaststelling van het ambitieniveau.
De raad wordt betrokken dmv themabijeenkomsten en tussentijdse rapportages. Eind 2017 
wordt de raad gevraagd een besluit te nemen over het ambitieniveau waarop zij de 
implementatie van de Omgevingswet vorm wil geven.
In de 2e fase worden concrete projecten op basis van dit ambitieniveau uitgewerkt.
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Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 1

Lasten
6500 Eigendommen/grond

6501 Stedenbouw

6503 Bouwgrondexploitatie 

6506 Eigendommen/gebouwen

6508 Afbouw bge compl./beheer

6509 Afbouw bge compl./realisatie 

6514 Projecten derden (niet-BGE)

Begroting

628

824

13.812

1.758

35

91

160

557

1.532

16.281

2.261

113

51

190

17.308 20.985

368

817

13.751

2.163

43

17.142

372

786

18.623

1.928

44

319

792

20.343

1.093

44

322

800

17.960

1.089

45

21.753 22.591 20.216

Baten
6500 Eigendommen/grond

6501 Stedenbouw

6503 Bouwgrondexploitatie 

6506 Eigendommen/gebouwen

6508 Afbouw bge compl./beheer

6509 Afbouw bge compl./realisatie 

6514 Projecten derden (niet-BGE)

Saldo (- = nadeel)

Samenstelling lasten

1.393

32

13.812

4.143

35

91

117

19.623

2.315

487

478

16.281

4.604

113

48

250

22.261

1.276

13.751

3.917

262

18.623

3.556

278

22.719

966

160

20.343

2.745

279

23.527

936

160

17.960

2.745

280

21.145

929

Directe lasten 5.358 4.824 6.307 6.605 7.240 8.390

Kapitaallasten

Investeringen MN

645

-5.389

2.754

477

2.404 2.299 2.052 1.777

Storting reserves & voorzieningen 7.401 2.965 3.576 1.254 450 1.847

Saldo bge naar balans 9.293 9.965 4.855 11.595 12.849 8.202

17.308 20.985 17.142 21.753 22.591 20.216

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

17.156

2.467

21.196

1.065

22.639

80

23.447

80

21.065

80

19.623 22.261 22.719 23.527 21.145

Saldo (- = nadeel) 2.315 1.276 966 936 929

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Prod. Begroting (x C 1.000)

nr. Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid 2017 I 2018 I 2019 I 2020

6500

6500

6500

Aanpassingen onderhoud

Aanpassingen huur

Koningshof (Canon Koningshoeve)

13 13

-42

67 67 67

-42

67

Saldo (- = nadeel) 38 38 67 67
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Toelichting:

6500 Aanpassingen onderhoud en huur
Eén pand inclusief bijgebouwen zal in 2017 niet meer worden verhuurd in verband met 
verkoop. Om die reden worden de huuropbrengsten en de onderhoudskosten bijgesteld in 
de meerjarenbegroting. Per saldo betreft dit een negatieve bijstelling van C 35.
Van de overige panden, die tijdelijk verhuurd worden, worden de huuropbrengsten 
geïndexeerd. Middels deze wijziging worden de nieuwe huurtarieven positief bijgesteld met 
een bedrag van C 6 in 2017 en 2018.

6500 Koningshof (Canon Koningshoeve)
Koningshof zal een stuk grond van de gemeente Veldhoven in erfpacht nemen voor het 
gebruik van een parkeerterrein. Dit geeft een structurele positieve bijstelling op de 
erfpachtinkomsten van C 67.
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2.1.2 Wonen

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

Alle woningzoekenden hebben de keuze uit een gevarieerd woningaanbod. Wij zorgen voor 
woningbouw naar behoefte, dat betekent meer keuzemogelijkheden ook voor starters 
(ongeacht hun leeftijd) en inwoners met een zorgbehoefte.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren:

1 Regionaal bouwperspectief
Veldhoven bouwt in overeenstemming met 
demografische ontwikkelingen en marktvraag en 
stemt af met de regio. We bouwen niet voor 
leegstand.
In de aanpassing aan de actuele marktvraag worden 
de regionale afspraken getoetst en meegenomen.
We hebben de regio aan de voorkant geholpen. We 
onderzoeken in overleg met andere gemeenten de 
mogelijkheid om eventuele negatieve effecten van de 
regionale bouwopgave te verevenen.

2 Woningcorporaties
Wij kennen een belangrijke maatschappelijke rol toe 
aan de woningcorporaties, zowel ten aanzien van 
bouw en huur als ook aan hun inbreng in de publieke 
ruimte. Deze rol komt tot uiting bij het beheren, 
ontwikkelen en herstructureren van bestaande en 
nieuwe wijken.
Met de corporaties worden op basis van de 
vastgestelde Woonvisie prestatieafspraken gemaakt.

a. Demografische druk (CBS) *
b. De woningbouwplanning wordt 

jaarlijks in kaart gebracht.
c. Nieuw gebouwde woningen (BAG)

De aanwezigheid van actuele 
prestatieafspraken.

1

3 Woningbouw
1. Wij streven naar een evenwichtige verdeling 

van huur, koop en sociale woningbouw. 
Aspecten als zorgwoningen en woningen voor 
drie generaties worden meegenomen. Er is 
voldoende aanbod voor alle doelgroepen, wat 
betekent dat ook aandacht wordt besteed aan 
de zogenoemde midden-huurgroepen.

2. Veldhoven stimuleert de (ver)bouw van 
levensloopbestendige woningen en streeft 
naar een levensloopbestendige 
woningvoorraad.

1. Vraag en aanbod van/voor de 
doelgroepen worden jaarlijks 
getoetst.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren:

4 Starters
1. CPO-initiatieven en de ontwikkeling van 

mogelijkheden voor starterswoningen worden 
gefaciliteerd.

2. Met woningcorporaties wordt bekeken welke 
mogelijkheden er zijn om te komen tot een 
substantiële verkorting van de wachttijden voor 
starters op de sociale huurmarkt.

1. De doelstelling is te komen tot de 
aanzet tot tenminste 3 CPO- 
projecten in deze raadsperiode.

2. Tenminste 1 x per jaar bestuurlijk 
overleg met corporaties.

1 Prestatieafspraken worden voor een periode van 5 jaar gemaakt. De afspraken worden jaarlijks tegen het licht 
gehouden en indien daar aanleiding toe is aangepast.

Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te 
realiseren.

Doelstelling 1 (Regionaal bouwperspectief)
Op basis van de prognoses over de bevolkingsontwikkeling (die elke 3 à 4 jaar door de 
provincie worden geactualiseerd) worden jaarlijks regionale afspraken gemaakt voor het 
woningbouwprogramma in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Deze afspraken bestrijken een 
periode van tien jaar vooruit. Het woningbouwprogramma wordt vastgesteld in het RRO 
(regionaal ruimtelijk overleg). Op basis van deze regionale afspraken, de 
marktomstandigheden en realistische inschattingen van de voortgang van 
woningbouwprojecten maakt Veldhoven jaarlijks een woningbouwplanning waarin wordt 
aangegeven wat de te verwachten realisatie is. De raad wordt via de P&C-cyclus 
geïnformeerd over significante afwijkingen op deze planning.

Doelstelling 2 (Woningcorporaties)
De prestatieafspraken beslaan de periode 2017 tot en met 2021, waarbij deze voor 2017 
concreet zijn en voor de jaren erna iets breder geformuleerd zijn.
In 2017 wordt uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken voor dat jaar. In de loop van 
2017 worden de prestaties voor 2018 concreet geformuleerd.

Doelstelling 3 (Woningbouw)
In de 'Woonvisie 2016 en verder', is geconstateerd dat het aandeel sociale woningen (huur 
en koop), nu 460Zo, op peil gehouden moet worden om aan te sluiten bij de vraag.

De woningcorporaties hebben 2407o van de huurwoningen in hun bezit en dit percentage 
verandert het komende jaar niet noemenswaardig; in prestatieafspraken wordt dit 
vastgelegd.

Bij nieuwbouw of herstructurering wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijkheid van 
bouw van woningen voor mensen die zorg nodig hebben aan huis. Een andere groep waar 
voor gebouwd moet worden zijn de middeninkomens die aangewezen zijn op huursector 
met huren boven C 711. De bouw van deze woningen wordt ook sterk gestimuleerd. 
Daarnaast zal in 2017 nadrukkelijk aandacht zijn voor het realiseren van voldoende, al dan 
niet tijdelijke, huisvesting voor statushouders om te voldoen aan de taakstelling van het 
Rijk voor de gemeente Veldhoven.
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Doelstelling 4 (Starters)
1. In het plan van aanpak Zilverackers zal specifiek aandacht worden besteed aan 

CPO- en aanverwante initiatieven. De plannen die we maken zullen voldoende 
flexibel moeten zijn om dit te faciliteren. We zijn daarin afhankelijk van het ontstaan 
van dergelijke initiatieven. Door te communiceren over de mogelijkheid om CPO- 
projecten aan te dragen, kan dit worden gestimuleerd.

2. Er is met de corporaties over het terugdringen van de wachttijden gesproken.
In 2016 is het webportaal Wooniezie operationeel geworden waardoor alle 
woningzoekenden in het Stedelijke Gebied zicht hebben op alle te huur aangeboden 
woningen van corporaties. Woningzoekenden uit het Stedelijk Gebied kunnen zo op 
alle huurwoningen in de hele regio reageren: het aanbod is groter en dus hebben 
woningzoekenden een grotere kans op het snel vinden van een woning. Daarnaast 
zijn varianten zoals loting of 'directe huur' geïntroduceerd, waar geen inschrijftijd 
voor nodig is, en heeft de starter sneller toegang tot de woningmarkt. In de 
prestatieafspraken wordt vastgelegd hoe de resultaten van deze nieuwe werkwijze 
worden gemonitord.

Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving 
nr. producten programma 2

Rek. Begr. Begroting

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Lasten
6510 Volkshuisvesting

Baten
6510 Volkshuisvesting

Saldo (- = nadeel)

Samenstelling lasten
Directe lasten 

Kapitaallasten

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

504

504

376

376

-128

356

148

504

207

169

376

128

796

796

600

600

196

709

87

796

181

419

600

196

253

253

254

254

237

16

253

117

137

254

107

107

108

108

100

7

107

108

108

101

101

101

101

101

101

101

101

1 1 0

162

1 1 0
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2.1.3 Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

In Veldhoven kun je veilig wonen, leven, werken. Veiligheid is voor een belangrijk deel een 
gevoel. De wijkatlas is een belangrijk instrument om dat gevoel meetbaar te maken.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Woninginbraken
Aantal woninginbraken met 1507o verminderen t.o.v. 2013.

Politiecijfers: aantal 
woninginbraken.

2 Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit
Verkrijgen van inzicht en aanpakken.

Diefstallen uit woningen per 
1.000 inwoners *.

Werkend protocol voor de aanpak 
van georganiseerde criminaliteit 
(in samenwerking met partners). 
Gereed in 2016.

3 Jeugd
1. Aantal incidenten jeugdoverlast met 107 verminderen 

t.o.v. 2013.
2. Alle criminele/overlastgevende jeugdgroepen: één groep 

één plan.
3. Aantal criminele/overlastgevende jeugdgroepen tot nul 

terugdringen.
4. Aantal verwijzingen Halt.
5. Harde kern jongeren.

1. Politiecijfers: incidenten 
jeugdoverlast.

2. Plan van aanpak per groep.
3. Aantal criminele/overlastge

vende jeugdgroepen.
4. Aantal verwijzingen Halt per 

10.000 jongeren *.
5. Aantal harde kern jongeren 

per 10.000 inwoners *.

4 Geweld
Daling aantal geweldsmisdrijven t.o.v. 2013.

Politiecijfers: aantal gewelds
misdrijven per 1.000 inwoners *

5 1 Veilige woonomgeving/sociale kwaliteit
Escalaties vanuit de kwetsbare groepen (gestoorde en/of 
overspannen personen en ex-gedetineerden)beheersbaar 
maken.

2 Veilige woonomgeving/sociale kwaliteit
Bewustwording kwetsbare inwoners (zoals ouderen) 
vergroten van de risico's die langer zelfstandig thuis 
wonen met zich meebrengt en handelingsperspectieven 
geven. Wij realiseren ten minste 2 projecten ter bevorde
ring van de bewustwording.

1a Politiecijfers: overlast ge
stoorde en/of overspannen 
personen.

1b Werkend protocol voor de 
aanpak van gestoorde en/ 
of overspannen personen 
en ex-gedetineerden. 
Gereed in 2016.

2. Aantal projecten.

6 Winkeldiefstallen Aantal winkeldiefstallen per 1.000 
inwoners *.

25



Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te 
realiseren.

Doelstelling 1 (Woninginbraken)
Het terugdringen van woninginbraken heeft continu onze aandacht. Voor 2017 staan de 
volgende nieuwe initiatieven op de planning:
1. Het inzetten van een 'buurttenť

In buurten wordt extra aandacht gevraagd voor preventie door een tent te plaatsen 
waar buurtbewoners informatie kunnen krijgen over preventie tegen inbraken. De tent 
zal vooral worden ingezet in buurten waar op dat moment veel inbraken plaatsvinden.

2. Aanpak heling
Indien criminelen hun buit niet meer kwijt kunnen, wordt het stelen minder interessant. 
Daarom zetten we in 2017 zwaarder in om heling van gestolen goederen onmogelijk te 
maken.

Doelstelling 2 (Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit)
In september 2015 is voor het basisteam De Kempen (samenwerkingsverband gemeenten 
Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven, Waalre, politie, OM 
en belastingdienst) een plan van aanpak ondermijning1 opgesteld. De meest taken die 
daaruit voortvloeien worden bovenlokaal opgepakt. Het plan van aanpak voor het Basisteam 
De Kempen is dan ook onderdeel van een groter programma op het niveau van Oost- 
Brabant. Om ondermijning lokaal effectief te lijf te gaan, is een intensivering binnen onze 
organisatie nodig.

1. Lokale casuïstiek
Voor de effectieve aanpak van lokale casuïstiek, wordt een integrale aanpak ingezet. 
Verschillende afdelingen leveren een bijdrage, door signalen van ondermijning in te 
brengen en deze signalen te verrijken, door bijvoorbeeld extra controles. Vervolgens 
wordt samen met de partners een integrale aanpak ingezet, waarbij de gemeente 
bestuurlijke middelen inzet. Om effectief te zijn, moet hierbij vaak worden 
afgeweken van de reguliere uitvoeringsprogramma's. Op basis van het 
uitvoeringprogramma, zou men bijvoorbeeld niet gaan handhaven op 
bestemmingsplan, omdat de situatie mogelijk gelegaliseerd zou kunnen worden. Ten 
behoeve van een ondermijningszaak, zou gevraagd kunnen worden juist wel in te 
zetten op deze zaak.

2. Weerbaarheid van de organisatie
Vanwege de veranderde rol van de gemeente in het veiligheidsdomein, krijgt de 
gemeente vaker te maken met criminelen die op onoorbare wijze druk uitoefenen op 
medewerkers en bestuurders. Behalve de ingrijpende persoonlijke gevolgen die 
agressie op medewerkers kan hebben, brengt dit ook het risico dat medewerkers en 
bestuurders beïnvloedbaar worden, om confrontaties te voorkomen. Er moet daarom 
extra worden ingezet op de weerbaarheid van medewerkers en van de gemeente als 
geheel.

Voor deze intensivering is een budget van C 51 aan personele lasten geraamd. In 2017 zal 
een plan worden opgesteld om concreet invulling en uitvoering te geven aan deze 
opdracht.

Doelstelling 3 (Jeugd)
In Veldhoven is één overlastgevende jeugdgroep actief. Er is een plan van aanpak voor deze 
groep, waarin een repressieve aanpak wordt gehanteerd voor de leiders van de groep. Voor 
de overige leden van de groep wordt geïnvesteerd in positieve activiteiten om hen weg te

1 Tijdens de raadsinformatieavond van 10 mei, heeft de raad een uitleg gekregen over ondermijning.

26



houden van het overlastgevende gedrag en hen te behoeden voor stappen richting 
criminaliteit. Ook wordt ingezet op samenspraak met omwonenden om de integratie van de 
jongeren in de reguliere maatschappij te bevorderen. In 2017 verwachten wij structureel 
resultaat van deze aanpak.

Doelstelling 4 (Geweld)
Het terugdringen van het aantal geweldsincidenten is een continu punt van aandacht. We 
continueren het huidige beleid, waarbij de focus ligt op het terugdringen van het aantal 
overvallen en straatroven en het investeren in een veilige publieke zaak.

Doelstelling 5 (Veilige woonomgeving - sociale kwaliteit)
Escalaties vanuit gestoorde en/of overspannen personen vormen nog een (groeiend) 
probleem. Er is al veel geïnvesteerd in een goede rolverdeling tussen zorg en veiligheid. In 
2017 zal deze werkwijze verder ontwikkeld worden.

Doelstelling 6 (Winkeldiefstallen)
In Veldhoven bestaat een dekkend netwerk van samenwerkingsverbanden op het gebied 
van veilig ondernemen onder regie van de ondernemers zelf. De gemeente is hierin 
adviserend. De aanpak wordt in 2017 gecontinueerd. Deze doelstelling is op basis van het 
Integrale Veiligheidsplan 2015 -2018 niet geprioriteerd.

De verbonden partijen Brabant Water (bluswatervoorziening) en Veiligheidsregio Brabant 
Zuidoost zijn betrokken bij de invulling van het hoofdkader.

Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Omschrijving Rek. Begr.
producten programma 3 2015 2016

Lasten
6162 Crisisbeheersing/rampenbestr. 2 46

6163 Regionale veiligheidszorg 1.751 1.877

6164 Veiligheid 425 420

47 48 48 49

2.053 2.053 2.053

360 364 368

1.989

355

2.178 2.343 2.391 2.461 2.465 2.470

Baten
6162 Crisisbeheersing/rampenbestr

6163 Regionale veiligheidszorg

6164 Veiligheid

Saldo (- = nadeel) -1.979 -2.208 -2.3911^^-2461 -2.465 -2.470

4

180 128

15 7

199 135 0 0 0

_____________ Begroting______________

2017 2018 2019 2020
Prod.
nr.

Samenstelling lasten
Directe lasten

Samenstelling baten

2.178 2.343 2.391 2.461 2.465 2.470

2.178 2.343 2.391 2.461 2.465 2.470

Directe baten 110 135

Onttrekking reserves & voorzieningen 89

199 135 0 0 0

Saldo (- = nadeel) -1.979 -2.208 ĮĘĘfflĮ -2.461 -2.465 -2.470
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Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Prod. I | Begroting (x C 1.000)

nr. | Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid | 2017 | 2018 2019 2020

6164 Integrale aanpak veiligheid en ondermijning -51 -52 -53

Saldo (- = nadeel) EG -51 -52 -53

Toelichting:

6164 Integrale aanpak ondermijning:
Om een bijdrage te kunnen leveren aan een integrale aanpak wordt geïnvesteerd in het 
weerbaar maken van de eigen organisatie en het verbeteren van de informatiepositie (0,7 
fte). Zoals op 8 december 2015 in een informatieavond aan de raad is toegelicht, is 
ondermijning de komende jaren een belangrijk thema voor de gemeente. Er is C 50 nodig 
voor uitbreiding van formatie binnen het domein integrale veiligheid.

28



2.1.4 Beheer openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

De openbare ruimte is van iedereen en daarmee is de verzorging van deze ruimte een zorg 
voor iedereen. Er blijft aandacht voor het verwijderen van zwerfvuil en het onderhoud van 
openbare ruimte en groenvoorzieningen. Er komt meer ruimte voor initiatieven vanuit de 
wijk. Wij verwachten meer verantwoordelijkheid van de bewoners voor de woonomgeving. 
Dit vraagt om een mentaliteitsverandering van alle betrokkenen.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Gedragsverandering bij inwoners en bedrijven voor een omgeving 
die schoon en op orde is
We verwachten meer verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving. Deze 
bewustwording wordt gestimuleerd met positieve prikkels richting 
inwoners en bedrijven, maar ook door consequent handhaven.

Het aantal (nieuwe) 
initiatieven van 
burgers en 
bedrijven.

2 Verbetering van de kwaliteit van groenbeheer en groenonderhoud
We onderzoeken de kwaliteit van groenbeheer en groenonderhoud waarbij 
we ons richten op de wijze van aanbesteding, de controle op de 
werkzaamheden, social return, bewonersparticipatie, mogelijkheden voor 
eigen beheer en afvoer van zwerfvuil.
In de periode 2016-2018 wordt het rapportcijfer voor onderhoud en het 
opruimen van zwerfvuil in Veldhoven gehandhaafd op het huidige niveau 
van 6,7.

Rapportcijfer voor 
onderhoud en het 
opruimen van 
zwerfvuil

3 Effectieve bestrijding van overlast door plaagdieren
We onderzoeken de overlast van plaagdieren. De bestrijding wordt 
aangepakt in samenwerking met de inwoners in het plaaggebied.

Overlast
plaagdieren neemt
af.

4 Herinrichting van 't Look heeft een stevig draagvlak onder de 
bewoners
In samenspraak met de bewoners wordt de herinrichting van 't Look 
aangepakt. De heldere communicatie en het overleg tijdens de uitvoering 
blijven een punt van aandacht.

Evaluatie van de 
tevredenheid van 
de bewoners over 
de herinrichting en 
de aanpak.

5 Kwaliteitsimpuls voor de wijken
De wijken worden goed onderhouden. De kenmerkende groenstroken 
blijven het aanzien van de bebouwde kom bepalen.
De wijk t Look wordt tussen 2014 en 2020 opgeknapt. De bewoners 
worden daar waar mogelijk betrokken bij de inrichting van hun wijken.
De raad ontvangt eind 2017 een voortgangsrapportage over de bereikte 
resultaten. Hierin komt in het bijzonder de mate van tevredenheid van de 
bewoners aan de orde.

Jaarlijkse
voortgangsrapporta 
ge van de 
kwaliteitsimpuls 
van de wijken.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren

Vernielingen en beschadigingen
Inzichtelijk hebben wat het aantal vernielingen en beschadigingen is van 
gemeentelijke objecten in de openbare ruimte.

Aantal per 1.000 
inwoners *.

6

Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te 
realiseren.

Doelstelling 1 (Gedragsverandering bij inwoners en bedrijven voor een omgeving die 
schoon en op orde is)
We stimuleren een mentaliteitsverandering door bewustmaken en meer gerichte acties oa. 
tegen hondenoverlast. Op basis van meldingen zal op plekken met veel overlast 
nadrukkelijk worden gehandhaafd. Naast de huidige inzet van de burger bij het opruimen 
van zwerfvuil (zoals straatveegdagen in diverse wijken in Veldhoven, schoonhouden 
Vlasroot etc.) gaan we opschoondagen (zwerfvuil, grofafval en vegen) organiseren. Er 
komen gerichte zwerfvuilacties bij evenementen (kermis, Cult en Tumult) en vraag en 
aanbod wordt beter op elkaar afgestemd (zoals uitbreiden van het aantal blikvangers).
De gemeente plaatst informatie over de opruimacties en achtergrondinformatie over 
zwerfafval op de gemeentelijke website en op themapagina's in de Veldhovens weekblad.

Doelstelling 2 (Verbetering van de kwaliteit van groenbeheer en groenonderhoud)
Om het rapportcijfer te handhaven op het huidige niveau wordt het (groen) onderhoud 
volgens beeldbestekken onderhouden en op basisniveau uitgevoerd (met uitzondering van 
winkelcentra waar het hoger is).
De onderhoudswerkzaamheden keuren wij met behulp van digitale middelen waardoor een 
constanter onderhoudsbeeld ontstaat. Ook het onderhoud aan de bomen wordt verder 
vormgegeven aan de hand van de uitkomsten van de uitvoerde inspecties. De burger wordt 
de mogelijkheid geboden om zelf werkzaamheden op te pakken. Wij informeren de burger 
over de grotere werkzaamheden en zorgen voor een adequate afhandeling van meldingen.

Doelstelling 3 (Effectieve bestrijding en overlast door plaagdieren)
Meldingen kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week digitaal of telefonisch worden 
doorgegeven aan het Klant Contact Centrum van de gemeente Veldhoven.
Op basis van de geregistreerde meldingen worden gerichte onderzoeken uitgevoerd naar de 
aanwezigheid van plaagdieren in het openbaar gebied. De gemeente bestrijdt (preventief) 
de overlast van plaagdieren in het openbaar gebied; overlast op eigen terrein dient in 
principe in eerste instantie door de burger zelf bestreden te worden. Hierbij adviseert de 
gemeente en bij herhaling van meldingen wordt onderzoek verricht naar de overlast. Het 
totaal van alle meldingen wordt structureel gemonitord.

Doelstelling 4 (Herinrichting 't Look heeft een stevig draagvlak onder de inwoners)
Dit aspect hangt samen met doelstelling 5 en betreft de werkzaamheden van het project 
herinrichting 't Look zelf. Burgers en het wijkplatform zijn betrokken bij de herinrichting van 
de verschillende fases van 't Look.
De inspraak/samenspraak is kleinschaliger van opzet om de burger beter te bereiken. 

Doelstelling 5 (Kwaliteitsimpuls voor de wijken)
Het onderhoud wordt uitgevoerd met beeldbestekken waarbij het onderhoudsniveau 
constant is.
Bij grote uitvoerende werken worden bewoners van de betreffende wijk betrokken en 
geïnformeerd via nieuwsbrieven, wijkplatforms en ook inloop/vragenuren. Na afloop wordt 
over elk proces een evaluatie gehouden waarbij burgers hun mening kunnen geven.
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Een burger kan de mate van tevredenheid over zijn/haar leefomgeving kenbaar maken via 
bijvoorbeeld de enquête van de wijkatlas. Dit is een instrument dat vanaf 2016 om de 4 
jaar wordt geactualiseerd waarbij de burger zijn/haar mening geeft cq. beleving uitspreekt. 
Het wijkplatform neemt deel aan herinrichtingsprocessen en verwoordt mede de mening 
van betrokken burgers.

Doelstelling 6 (Vernielingen en beschadigingen)
Op basis van gegevens van het CBS monitoren we het aantal vernielingen van en 
beschadigingen aan objecten in de openbare ruimte (niet zijnde gemeentelijke 
gebouwen).

De coöperatie Bosgroep waarin wij een bestuurlijk belang hebben, draagt bij aan het 
hoofdkader van dit programma.

Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod.
nr.

Omschrijving 
producten programma 4

Rek.

2015

Begr.

2016

Lasten
6165 Verlichting 1.241 1.183

6166 Voorzieningen honden 268 258

6502 Vastgoedinformatie 104 110

6505 Inrichting openbaar gebied 1203 1421

2.816 2.972

Baten
6165 Verlichting 428 399

6502 Vastgoedinformatie 33 31

6505 Inrichting openbaar gebied 992 1.294

Saldo (- = nadeel)

1.453

-1.363

1.724

-1.248

Begroting

2018 2019

850

211

59

180

1.300

90

31

121

1.179

886

214

59

191

1.350

114

31

145

-1.205

922

217

60

264

1.463

138

31

169

-1.294

Samenstelling lasten
Directe lasten

Kapitaallasten

Investeringen MN

Storting reserves & voorzieningen

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

1.160

1.377

279

2.816

76

1.377

1.453

1.363

1.045

1.649

278

2.972

75

1.649

1.724

1.248

951

71

278

1.300

76

45

121

1.179

962

108

280

1.350

76

69

145

-1.205

976

207

280

1.463

77

92

169

-1.294

2017 2020

780

213

58

62

31

915

17

76
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Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Begroting (x C 1.000)

Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid

6165 Incidentele bezuiniging verlichting/beheerplan

Saldo (- = nadeel)

2017 | 2018 2019 2020

30

30 0 0 0

Prod.
nr.

Toelichting:

6165 Verlichting:
Incidenteel verlagen van het budget verlichting voor C 30. Hierdoor ontstaat een vertraging 
van invoer/bijhouden gegevens over verlichting. Deze incidentele verlaging zal een beperkte 
impact hebben omdat gegevens over verlichting minder snel onderhevig zijn aan 
veranderingen.
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2.1.5 Bereikbaarheid

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

Een goede bereikbaarheid van Veldhoven wordt gerealiseerd door vlotte toegang tot, en 
goede verkeerscirculatie binnen de bebouwde kom. Die vlotte doorstroming heeft 
betrekking op alle verkeerstromen. Verkeersveiligheid staat voorop.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelstellingen en activiteiten Meetindicatoren

1 Zilverbaan
Het tempo van aanleg van de Zilverbaan volgt het tempo van 
de ontwikkelingen van de dorpen in Zilverackers. Kort voordat 
er gebouwd wordt moet de infrastructuur klaar zijn.

Realisatie in de periode 2017
2018 voorafgaand aan de 
bouw van Huysackers.

2 Kempenbaan
De reconstructie van de Kempenbaan en aansluiting op de A67 
wordt gerealiseerd.

Realisatie in de periode 2014
2018

Hoofdontsluiting 't Look
Het wegenplan wordt heringericht.

3 Impuls fietsgebruik
Goed onderhouden fietspaden, waar nodig worden 
verbeteringen aangebracht. Aanpak van de knelpunten.

Realisatie 't Look loopt tot 
2020

Het aantal meldingen bij het 
Klanten Contact Centrum 
(KCC) wordt in kaart gebracht.

4 Verbeteren aansluiting OV op centrumgebied
In overleg met het OV-bedrijf wordt gestreefd naar een betere 
verbinding van het centrumgebied met MMC/ De Run, met de 
dorpskernen en met het centrum van Eindhoven. We 
onderzoeken hierbij de mogelijkheden van een centraal punt in 
het centrumgebied waardoor Veldhovense lijnen met elkaar 
worden verbonden.

Stand van zaken 
ontwikkelingen weergeven.

5 Inritconstructies
Er is aandacht voor en aanpak van snelheidremmende 
maatregelen zoals drempels. Te hoge inritten verdwijnen of 
worden verkeersvriendelijker.

6 N69

Aantal uitgevoerde 
maatregelen.

1. Uitgangspunt blijft de raadsbrede standpuntbepaling m.b.t. 
de N69. Het 8-puntenplan wordt jaarlijks geactualiseerd en 
gecontroleerd op het nakomen van de afspraken die in het 
kader van de N69 zijn gemaakt;
2. Uitgangspunt is dat de aanleg van de N69 niet leidt tot extra 
kosten voor Veldhoven. Planschade en winstderving worden bij 
de provincie aan de orde gesteld.
3. Overlast door sluipverkeer wordt voorkomen.

1. Aanwezigheid jaarlijks 
geactualiseerd en 
gecontroleerd 8-punten plan.
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Doelstellingen en activiteiten Meetindicatoren

Parkeerbeleid
We kijken naar een budgetneutrale parkeeroplossing waarbij 
de verblijfstijd in het City Centrum wordt verlengd.
De gekozen oplossing wordt geïmplementeerd.

Inzicht in verkeersongevallen
1. Inzicht hebben in ziekenhuisopname na een 

verkeersongeval met een voertuig.
2. Inzicht hebben in verkeersongevallen met een gewonde 

fietser.

Monitoren uitvoering 
parkeerbeleid.

/o * 

/o *

7

8

* Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2016, is in dit kader een wijziging opgenomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te 
realiseren.

Doelstelling 1 (Zilverbaan)
Tot begin 2017 voeren we voorbereidende werkzaamheden uit, zoals archeologisch 
onderzoek en het rooien van bomen. De gunning aan een aannemer vindt medio 2017 
plaats. Daarna start de realisatie van de Zilverbaan. De weg wordt in één keer aangelegd, 
waarmee de verkeersoverlast in Veldhoven Dorp oplost en de aantrekkelijkheid van 
Zilverackers en Habraken voor ontwikkelaars en gebruikers vergroot wordt. Ook kan 
daardoor het bouwverkeer voor de Drie Dorpen via de Zilverbaan af en aan rijden.

Doelstelling 2 (Kempenbaan en 't Look)
De voorbereidende werkzaamheden voor de Kempenbaan-west en Aansluiting A67 kunnen 
starten zodra de Raad van State een definitieve en positieve uitspraak doet. Naar 
verwachting vindt de gunning aan een aannemer plaats in het eerste kwartaal van 2017, 
waarna in de zomer van 2017 wordt gestart met de uitvoering. De reconstructie van de 
Kempenbaan Oost doorloopt tot begin 2017 een ontwerptraject. Daarna starten de 
voorbereidingen voor de bestemmingsplanprocedure. De uitvoering vindt plaats na 
oplevering van de Kempenbaan-west.

De hoofdontsluiting 't Look start volgens de planning na 2017 na de totale reconstructie 't 
Look. Het betreft hier de laatste van 4 fases.

Doelstelling 3 (Impuls fietsgebruik)
Door het uitvoeren van een algemene kwaliteitsinspectie (weginspectie) en binnengekomen 
meldingen krijgen we een actueel beeld van de kwaliteit van alle fietspaden. Hierop volgen 
uitvoeringsacties. De werkzaamheden voeren we uit bij het regulier onderhoud (geen apart 
plan van aanpak).

Doelstelling 4 (Verbetering aansluiting OV op centrumgebied)
We stellen de stand van zaken ontwikkelingen in 2017 op.

Doelstelling 5 (Inritconstructies)
Bij herinrichtingsplannen en nieuwbouwplannen passen we bij zijwegen waar mogelijk 
geen korte inritconstructies meer toe. Als sprake is van snelheidsremmende maatregelen 
leggen we deze uitsluitend aan volgens de meest actuele, landelijk gebruikte, CROW- 
richtlijnen. Bestaande overlastlocaties onderzoeken we stapsgewijs en passen deze 
eventueel aan.
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Doelstelling 6 (N69)
A. De jaarlijkse actualisatie van het 8-puntenplan (kaders N69) vindt plaats in de 

begroting. In de jaarrekening is de verantwoording terug te vinden.
In het totstandkomingsproces van de grenscorridor N69 vormen de volgende 8
punten de kaders voor Veldhoven:
1. De aanleg van de nieuwe verbinding is onlosmakelijk verbonden met de 

maatregelen in het kader van de gebiedsimpuls en nulplus;
2. De aanleg van de nieuwe verbinding, inclusief compensatie en mitigatie, zal voor 

Veldhoven kostenneutraal plaatsvinden. Planschade en winstderving worden bij 
de provincie aan de orde gesteld;

3. Overlast door sluipverkeer wordt voorkomen. Door periodieke metingen worden 
de wegen rondom het tracé gemonitord;

4. De meerkosten voor de nieuwe aansluiting op de A67 ivm de aantakking van de 
N69 zijn niet voor rekening van Veldhoven maar voor de provincie;

5. De aanleg van de nieuwe verbinding mag niet leiden tot sterk verminderde 
bruikbaarheid van gebieden of routes door veranderde bereikbaarheid;

6. De planontwikkeling voor de gebiedsimpuls komt met inbreng van en in 
samenwerking met inwoners, bedrijven, organisaties en gemeenten tot stand;

7. Veldhoven zet in op het optimaal benutten van de (financiële) mogelijkheden (bv. 
gebiedsimpuls, Europese en provinciale fondsen, derden) om het buitengebied 
ten zuiden van de a67 toekomstbestendig te maken;

8. Bij de nieuwe invulling van het gebied ten zuiden van de A67 wordt aangesloten 
bij de Brainport 2020-doelen op het gebied van Basics (gezonde leefomgeving, 
hoge kwaliteit groene omgeving, hoge biodiversiteit).

B. Aan de aanleg van de nieuwe verbinding N69 zijn voor de gemeente Veldhoven geen 
extra kosten verbonden. Een aantal nulplusmaatregelen (verkeerkundige maatregelen 
om te zorgen dat de aansluiting op het bestaande wegennet goed verloopt) is 
geïntegreerd in het ontwerp van de nieuwe aansluiting. Hierdoor hoeven hiervoor geen 
extra kosten gemaakt te worden. De gemeente heeft medio 2015 een overeenkomst 
met de provincie gesloten waarin op hoofdlijnen de afspraken ten aanzien van de 
meerkosten al zijn zeker gesteld.

C. Periodiek worden metingen uitgevoerd, waarbij extra aandacht is voor wegen rondom 
het tracé van de N69. In 2015 zijn ook metingen uitgevoerd.

Doelstelling 7 (Parkeerbeleid)
In het raadsbesluit van 13 oktober 2015 over betaald parkeren zijn diverse nieuwe ideeën
opgenomen om tot een breed gedragen opzet van het uit te voeren plan te komen. We
monitoren de uitvoering nauwgezet.

Doelstelling 8 (Inzicht in verkeersongevallen)
We willen inzicht hebben in het aantal verkeersongevallen met ziekenhuisopnamen voor
zowel motorvoertuigen als fietsers. De getallen worden via VeiligheidNL bekend gemaakt.
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Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 5

Lasten
6170 Verkeersobjecten

6171 Mobiliteit en veiligheid 

6173 Wegen

6175 Werken voor derden/nutsv.

6176 Werken voor derden/overige 

6180 Exploitatie parkeerbedrijf

Begroting

1.073

244

5.136

199

50

1.208

1.599

208

2.763

201

60

1.205

687

158

2.456

47

68

1.137

711

159

2.643

47

69

1.135

733

160

2.700

48

69

1.132

7.910 6.036 4.553 4.764 4.842

Baten
6170 Verkeersobjecten

6171 Mobiliteit en veiligheid 

6173 Wegen

6175 Werken voor derden/nutsv.

6176 Werken voor derden/overige 

6180 Exploitatie parkeerbedrijf

Saldo (- = nadeel)

Samenstelling lasten
Directe lasten

Kapitaallasten

Investeringen MN

Storting reserves & voorzieningen

382

17 

2.921

54

18

1.208

4.600

-3.310

3.032

398

3.148

1.332

7.910

939

533

47

64

1.299

2.882

-3.154

3.001

375

1.370

1.290

6.036

26

84

48

64

1.299

1.521

-3.032

2.570

682

1.301

4.553

43

85

72

64

1.299

1.563

-3.201

2.593

863

1.308

4.764

57

86

101

64

1.299

1.607

-3.235

2.616

918

1.308

4.842

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

1.452

3.148

4.600

-3.310

1.512

1.370

2.882

-3.154

1.515

6

1.521

-3.032

1.541

22

1.563

-3.201

1.571

36

1.607

-3.235

156

2.248

46

68

.3

21

84

47

64

2.549

475

1.514

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid

Begroting (x C 1.000)

2017 2018 2019 2020

6173 Vervanging St. Jansstraat 2019 (C 500) -10 -26

6173 Vervanging Burg. van Hoofflaan 2020 (C 1.400) -28

6173 Bezuiniging op Wegen kerntakendiscussie 30 30 30 30

Saldo (- = nadeel) ^^1 30 30 20 -24

Prod.
nr.
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Toelichting:

6173 Vervanging St. Jansstraat:
Als gevolg van veranderende woonomgeving/woningbouw ontwikkeling en de verslechterde 
kwaliteitstoestand van de weg, fietspaden en riolering is een reconstructie van de weg op 
korte termijn noodzakelijk. De weg kan, met deze verkeerskundige reconstructie, direct 
aangepast worden aan de veranderde verkeersfunctie van deze weg. De start van de 
uitvoering is in 2019 en de kosten van de investering bedragen C 500. Deze investering is 
noodzakelijk omdat de voorziening onderhoud wegen niet voorziet in vervangingen.

6173 Vervanging Burgemeester van Hoofflaan:
Een vervanging van de Burg. van Hoofflaan (gedeelte Abdijlaan-Bossebaan) is noodzakelijk, 
omdat de volledige constructie van de weg bezweken is als gevolg van de moderne 
belasting die op deze weg plaats vind. Deze conclusie wordt bevestigd vanuit de resultaten 
van visuele weginspecties die ter plaatse zijn uitgevoerd met de daaruit voortvloeiende 
onderhoudsplanning. Bij deze planning wordt ook rekening gehouden met de uitvoering van 
grootschalige werkzaamheden in Veldhoven die leefbaarheid en bereikbaarheid beïnvloeden. 
De start van de uitvoering is in 2020 en de investering voor de volledige vervanging van de 
huidige situatie, bedraagt C 1.400.
Gelijktijdig met deze aanpassing kan het profiel van de Burg. van Hoofflaan worden 
heroverwogen. De weg maakt onderdeel uit van de stedelijke as.

6173 Bezuiniging op wegen kerntakendiscussie:
Door 150Zo van de bermen maar 1x per jaar te maaien i.p.v. 2x per jaar wordt C 15 per jaar 
bespaard op het onderhoud en door het aantal afvalbakken te verminderen met 500Zo 

nemen de onderhoudskosten met C 15 per jaar af.
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2.1.6 Natuur- en recreatiebeheer

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

Natuur, water en schone lucht leveren een belangrijke bijdrage aan een goede 
leefomgeving. Recreatie is belangrijk voor ons sociale leefklimaat. Wij willen waar mogelijk 
recreatie en milieuverbetering hand in hand laten gaan. Recreatievormen die het milieu 
aantasten worden beperkt.
Natuurbeheer kan ook ingezet worden binnen het beleid van maatschappelijke participatie.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Planontwikkeling
De planontwikkeling voor natuur- en recreatiebeheer komt 
met inbreng van en in samenwerking met inwoners en 
organisaties tot stand.

Het aantal plannen in 
samenwerking ontwikkeld.

2 Actief betrokken inwoners
Het natuur- en recreatiebeheer wordt ingezet binnen het 
beleid van maatschappelijke participatie en social return. 
Inwoners worden actief betrokken bij natuur- en 
recreatiebeheer.

Het aantal inwoners dat op deze 
basis actief betrokken is bij 
natuur- en recreatiebeheer.

3 Sponsoring openbaar gebied
Openbaar groen kan een onderwerp zijn van sponsoring, 
maar nooit een reclame- object. Uniforme uitingen aan de 
lichtmasten behoren tot de mogelijkheden.
Ontwikkeling van sponsorbeleid voor openbare en publieke 
ruimten. Bestaande pilots in groen worden heroverwogen. 
Gezocht wordt naar alternatieve reclame-uitingen voor 
sponsoren van groen.

Uitkomst rapportage sponsoring 
beleid in de openbare publieke 
ruimte volgt.

4 Kiosk Hazewinkel
De kinderboerderij De Hazewinkel handhaven we op niet 
commerciële basis. We onderzoeken de mogelijkheden om 
een toiletvoorziening/kiosk op niet commerciële basis in 
samenwerking met derden te realiseren.

Uitkomst voorstel 
toiletvoorziening Z kiosk bij de 
Hazewinkel volgt.

Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te 
realiseren.

Doelstelling 1 (Planontwikkeling)
We betrekken belanghebbenden en belangstellende burgers, bedrijven en overige (natuur) 
organisatiesbij alle inrichtingsplannen en bij beheerplannen voor bos, landschap- en natuur 
betrokken om invulling te geven aan deze doelstelling.
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Doelstelling 2 (Actief betrokken inwoners)
Door informatie en voorlichting te geven aan burgers (eventueel via wijkplatforms of 
organisaties zoals bijvoorbeeld het IVN) willen we de betrokkenheid van de burger 
vergroten.

Doelstelling 3 (Sponsoring openbaar gebied)
De uitkomst van de rapportage sponsoring openbaar gebied wordt verder vorm gegeven. 
Plaatsen waar veel publiek langs komt, onder andere rotondes, zijn het meest interessant 
voor adverteerders.

Doelstelling 4 (Kiosk Hazewinkel)
Het onderzoek naar de toiletvoorziening/kiosk bij de Hazewinkel wordt afgerond, waarna de 
resultaten worden voorgelegd aan de raad ter besluitvorming.

Algemeen
Subsidies in dit programma:
Conform de aanbeveling van de Rekenkamercommissie wordt in elk programma zichtbaar 
gemaakt welke subsidies opgenomen zijn in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

Product Naam
Totaal WBP
(x e 1.000)

6330 VVV 49

Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 6

Lasten
6151 Openbaar groen

6330 Toerisme

6331 Kinderboerderij

Baten
6151 Openbaar groen

6330 Toerisme

6331 Kinderboerderij

Saldo (- = nadeel)

Samenstelling lasten
Directe lasten

Kapitaallasten

Investeringen MN

Storting reserves & voorzieningen

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Rek. Begr.

2015 2016

Begroting

3.866

62

145

4.073

708

708

-3.365

3.109

3

588

373

4.073

120

588

3.891

85

155

4.131

856

856

-3.275

2.950

2

806

373

4.131

50

806

2.815 

94 

05

2.863 

94 

06

2.923 

94 

07

3.014 3.063 3.124

08 28 60

08 28 60

-2.906 -2.935 -2.964

2.554 

87

2.586

02

2.616

33

373 75 375

3.014 3.063 3.124

51

57

51

77

51

109

708 856 08 28 60

Saldo (- = nadeel) -3.365 -3.275 -2.906 -2.935 -2.964
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Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Prod. I | Begroting (x C 1.000)

nr. Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid | 2017 | 2018 2019 2020

6151 Bezuiniging op Groen n.a.v. kerntakendiscussie

6151 Incidentele bezuiniging onderhoud groen/bomen

40 60 60 60

25

Saldo (- = nadeel) 65 60 60 60

Toelichting:

6151 Bezuiniging op groen kerntakendiscussie:
Door het omvormen van 100Zo van de gazons in bermen met een maairegiem van 2x per 
jaar wordt C 20 per jaar bespaard op het onderhoud. Het vervangen van 100Zo van de 
heesters door gazon levert in 2017 een besparing op van C 20 en in 2018 en de jaren 
daarna een besparing van C 40 per jaar.

6151 Bezuiniging op groen/bomen:
Incidentele verlaging budget onderhoud bomen C 25. Het gevolg is een vertraging van 
snoeiwerkzaamheden aan bomen. Snoeiwerkzaamheden ter voorkoming van acute 
problemen worden met voorrang uitgevoerd.
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2.1.7 Sociaal domein

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid gekregen om het sociaal domein zodanig in te 
richten dat de ondersteuning voor mensen die het nodig hebben, behouden blijft. Bewoners 
worden aangesproken op het inzetten van hun eigen kracht en zelf oplossend vermogen. In 
het sociaal domein is extra aandacht voor een viertal doelgroepen, te weten: mensen met 
een beperking, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, maatschappelijke 
risicogroepen en kwetsbare jeugd.

Veldhoven wil haar inwoners zoveel mogelijk ruimte geven om in hun eigen kracht te blijven 
of te komen en om actief te bouwen aan hun eigen samenleving. Daar waar de 
mogelijkheden van de eigen omgeving, het sociale netwerk of de voorzieningen uit de 
basisstructuur niet toereikend zijn, kan de gemeente ondersteunen bij het realiseren van 
oplossingen.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Decentralisaties
De decentralisaties worden effectief ingebed binnen beleid en 
uitvoering van de gemeente.
Het geformuleerde rijksbeleid is het uitgangspunt van de 
uitvoering van de decentralisaties. Die uitvoering is ingebed in 
het huidige gemeentelijke beleid.
De raad is niet alleen actief betrokken bij de kaderstelling maar 
ook bij de organisatie en uitvoering van de kaders. Einddoel is 
een duidelijke heldere organisatiestructuur waarin de zorg 
betaalbaar is en de zorgvragers adequaat geholpen worden.

1.
2.
3.
4.

2 Financiële bijdrage Rijk
De decentralisaties van de rijkstaken gaan gepaard met 1.
overheveling van de rijksbudgetten naar de gemeenten.
Eventuele tekorten op die budgetten worden niet door de 
gemeente bijgepast. We moeten het doen met het geld dat 2. 
door het rijk beschikbaar wordt gesteld.
De drie decentralisaties worden zoveel mogelijk budgetneutraal 
geïmplementeerd.
Op verzoek van de raad is een sociaal deelfonds ingesteld (t/m 
2017) dat wordt gevuld met eventuele overschotten uit de 
rijksbijdragen.

Aantal aanvragen 
Doorlooptijden 
Aantal bezwaren/klachten 
Aantal calamiteiten

Budget neutrale 
implementatie in 2016 en 
verder.
Aanwezigheid van sociaal 
deelfonds.

3 Transformatie en Innovatie (Nieuw)
In navolging van de drie decentralisaties is er behoefte aan een 
visie op het transformatieproces. Daarbij zijn 2 elementen van 
belang. Dit betreft enerzijds de nieuwe rol van de gemeente 
(kanteling van de organisatie) en anderzijds het faciliteren van 
de samenleving (proeftuin/innovatie)

Aanwezigheid van visiedocument 
op transformatie en innovatie. 
Gereed in 2016.
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4 Jeugdzorg
1. De gemeenteraad stelt kaders vast en benoemt gewenste 
resultaten ten behoeve van jeugdzorg in Veldhoven.
2. De transitie jeugdzorg vraagt om een nieuw integraal 
jeugdbeleid. Dat beleid besteedt in het bijzonder aandacht aan 
kwetsbare jeugd.
Er komt een heldere relatie met het preventief gemeentelijk 
jeugdbeleid.

5 Stageplaatsen en leerwerkplekken
In de regio onderkennen wij 2 specifieke doelgroepen 
(jongeren onder de 27 jaar en ouderen boven de 55 jaar) die 
te maken hebben met een achterstand tot de arbeidsmarkt. 
Voor deze thematiek werkt Veldhoven in regionaal verband 
samen in het Regionaal Werkbedrijf, het RAP en het OOGO. 
Lokaal zorgen wij bij re-integratie voor maatwerktrajecten.

6 Economische participatie
In het kader van het Regionaal Werkbedrijf worden activiteiten 
ondernomen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
betere kansen te geven. Er is behoefte aan een visie op het 
inzetten van het instrumentarium (bijv. loonkostensubsidie en 
werkgeversbenadering) voor economische participatie.

1. Beschikbaarheid van de nota 
integraal jeugd en onderwijs in 
2016.
2. 7o jongeren tot 18 jaar met 
jeugdhulp *
3. 7o jongeren tot 18 jaar met 
jeugdbescherming *
4. 7o jongeren van 12 tot 23 jaar 
met jeugd-reclassering *.
5. 7o 12 t/m 21 jarigen Jongeren 
met een delict voor de rechter *.

1. Percentage jongere 
uitkeringsgerechtigden (c 27 
jaar) t.o.v. landelijk 
gemiddelde.

2. Percentage oudere (554) 
uitkeringsgerechtigden t.o.v. 
landelijk gemiddelde.

3. /o werkloze jongeren van 16 
tot en met 22 jaar *.

1. Aanwezigheid van visie op het 
inzetten van het instrumentarium 
voor economische participatie. 
Gereed 2016.
2. Aantal banen per 1.000 
inwoners in de leeftijd van 15 t/m 
64 jaar *
3. /o van de werkzame 
beroepsbevolking ten opzichte 
van de beroepsbevolkings (netto 
arbeidsparticipatie) *
4. Aantal lopende re- 
integratievoorzieningen (per 
10.000 inwoners van 15-64 jaar)
*

7 Minimabeleid en maatschappelijke participatie
1. Er wordt een minima- en armoedebeleid vastgesteld met als 
uitgangspunt dat inwoners actief kunnen participeren.
2. Voor uitkeringsgerechtigden die (nog) niet economisch 
kunnen participeren, worden arrangementen voor 
maatschappelijke participatie aangeboden. Er vindt een 
herijking plaats voor de inzet van instrumenten voor deze 
doelgroep.

1.

2.

3.

Aanwezigheid minima- en 
armoedebeleid 
Aanwezigheid van visie op 
uitwerking maatschappelijke 
participatie voor doelgroep 
niet-werkende 
uitkeringsgerechtigden. 
Gereed 2016.
Percentage
uitkeringsgerechtigden dat 
maatschappelijk actief is.
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8 Uitkeringsgerechtigden
l.Wij willen de instroom van uitkeringsgerechtigden zoveel 
mogelijk beperken en de uitstroom zoveel mogelijk 
bevorderen. De balans tussen uitstroom en instroom is posi tief. 
De uitvoering van dit beleid blijft financieel binnen het budget 
dat door het rijk wordt verstrekt.

2.Vanuit de Participatiewet wordt aan het leveren van een 
tegenprestatie voor een uitkering vorm gegeven.

Veldhoven is partner in het Regionaal Werk Bedrijf (RWB) en 
participeert in het werkleerbedrijf. De focus binnen dit 
programma ligt op economische participatie.

9 Zorgverlening inwoners
De regels verbonden aan zorgverlening moeten duidelijk zijn 
voor de doelgroep.
Inwoners met een meervoudige problematiek kunnen terecht 
bij 1 aanspreekpunt.
Jaarlijkse meting van de klanttevredenheid, met nadrukkelijk 
ook aandacht voor de kwaliteit van het aanbod van zorg.
Door middel van communicatie en samenspraak met inwoners 
streven wij naar een optimale dienstverlening.

10 Collectieve voorzieningen
1. We stimuleren de ontwikkeling van diensten die de 
zelfredzaamheid van inwoners bevorderen.
2. In het kader van de transitie van de AWBZ ondersteunt de 
gemeente initiatieven voor dagbesteding. We streven naar 
spreiding over de wijken.

11 Zorg in de wijk
De gemeente regisseert en ondersteunt op wijkniveau. Het 
aanbod moet afgestemd worden op de behoeften van de 
bewoner.
Er wordt ingezet op het verbinden van netwerken van 
professionals en vrijwilligers in de basisstructuur. In 
samenspraak met partners sporen wij hiaten op in de structuur 
en wordt gewerkt aan het completeren van de basisstructuur.

12 Vrijwilligerswerk
De overgang van de verzorgingsstaat naar de 
participatiesamenleving vraagt een andere benadering van 
mantelzorgers en vrijwilligers. Het beroep op mantelzorgers en 
vrijwilligers wordt groter. Vrijwillige inzet wordt op vele 
terreinen gevraagd en uitgevoerd.

13 Respijtzorg
We steunen ideeën en initiatieven rondom respijtzorg.

14 Zorgsites
De zorgsite, Zorgvoorelkaar en buurtsites worden 
gecontinueerd en waar nodig verbeterd. Het aantal matches 
neemt jaarlijks toe met minimaal 10/.

1. Aantal Veldhovense deelnemers 
aan regionale trajecten.

2. Saldo uitstroom/instroom
3. Aantal Veldhovense 
deelnemers in trajecten bij 
werkleerbedrijf.
4. 7o kinderen tot 18 jaar in een 
uitkeringsgezin *.
5. Aantal personen per 10.000 
inwoners met een 
bijstandsuitkering *.

1. Tevredenheid klanten
2. Tevredenheid mantelzorgers
3. Tevredenheid 

cliëntenvertegenwoordiging
4. Het aantal cliënten met een 

maatwerk-arrangement WMO 
per 10.000 inwoners *

1. Het aantal en de soort van 
collectieve voorzieningen die 
worden ondersteund.
2. Het aantal dagbestedingen en 
hun spreiding over de wijken.

Aanbod basisstructuur in 
woonservicezones (WSZ)

Toename van vrijwilligers en 
mantelzorgers.

Aantal afgesloten contracten/ 
aangeboden faciliteiten.

Het aantal matches; de evaluatie 
vindt plaats in 2016.
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15 Ondernemerschap
Gesubsidieerde instellingen zijn ondernemend en realiseren de 
eigen doelstellingen en bredere maatschappelijke 
doelstellingen zoals die zijn overeengekomen in 
budgetafspraken.

Het resultaat van de 
budgetafspraken

Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te 
realiseren.

Doelstelling 1 (Decentralisaties)
De uitvoering van de decentralisaties is volop gaande, waarbij het rijksbeleid als 
uitgangspunt wordt genomen. De raad blijft goed betrokken bij dit proces. De monitor 
sociaal domein wordt doorontwikkeld met aandacht voor duidelijke en meetbare indicatoren. 
De monitor sociaal domein schetst een kwantitatief beeld. Aanvullend hierop geven de 
wijkatlas en de cliëntervaringsonderzoeken ons inzicht in de doorlooptijden, bejegening en 
de kwaliteit van de dienstverlening.

Doelstelling 2 (Financiële bijdrage Rijk)
Het uitgangspunt blijft een budgetneutrale implementatie van de decentralisaties met 
voldoende oog voor zorgbehoefte. Wij komen in het eerste kwartaal van 2017 met een 
evaluatie naar de raad over de decentralisaties waarin ook de stortingen in de reserve 
sociaal deelfonds worden betrokken.

Doelstelling 3 (Transformatie en innovatie)
Het proces van transformatie wordt op een interactieve manier vormgegeven. De 
nadrukkelijke betrokkenheid van stakeholders (intern en extern) wordt hierin geborgd. Het 
interactieve traject heeft geleid tot voorstellen voor een nieuwe structuur van de kadernota 
maatschappelijke participatie De kadernota vormt hiermee ook direct de visie op het gehele 
transformatieproces. De veranderende rol van de organisatie in relatie tot burgers en 
samenwerkingspartners wordt hier nadrukkelijk in meegenomen. De raad wordt betrokken 
in het proces om te komen tot innovatie en transformatie. Het proces om de kadernota 
maatschappelijke participatie te herijken is gestart en de nota zal in 2017 gereed zijn.

Doelstelling 4 (Jeugdzorg)
In 2017 stelt de raad de kaders vast voor het jeugd- en onderwijsbeleid. Ook zullen 
uitvoeringsplannen op de betrokken beleidsterreinen worden opgesteld om de doelstellingen 
die in de nota zijn opgenomen uit te werken in concrete acties.

Binnen de kaders van de nieuwe nota jeugd en onderwijs wordt de transformatie in de 
jeugdhulp verder vormgegeven. De mogelijkheden om snel effectieve hulp in te zetten en 
daarna weer goed af te schalen worden uitgebreid. Net als de mogelijkheden om de eigen 
kracht van ouders en gezinnen te benutten. We doen dit door onder meer de basisstructuur 
te verstevigen en afspraken te maken met aanbieders van jeugdhulp over arrangementen 
en maatwerk. Ook zetten we meer in op gezinsbetrokkenheid bij het bepalen van de 
ondersteuning. De afstemming en samenwerking met de regionale instanties Veilig Thuis 
(bij relationeel geweld), Spoed4Jeugd (bij crisisinterventies) en de Raad voor de 
Kinderbescherming worden verder geïntensiveerd, binnen de afspraken van het regionale 
werkplan '21 voor de jeugd' 2017. De nieuwe Veilig Thuisorganisatie gaat zorgen dat de 
problemen rond lange wachttijden opgelost worden en de 24-uurbereikbaarheid conform de 
eisen van de Inspectie Jeugdzorg wordt ingericht. De regiogemeenten gaan samen met 
inkooporganisatie Eindhoven de inkoop van ambulante en verblijfsjeugdhulp meer
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inhoudelijk aansturen. Er wordt gestuurd op resultaten en niet op input. Na twee jaar 
(technische) implementatie van de jeugdwet wordt in 2017 op inhoud aan de echte 
transformatie gewerkt. Binnen het gehele sociale domein wordt gezorgd dat er integrale 
oplossingen mogelijk worden voor multiprobleemgezinnen die nu nog te maken hebben met 
schotten tussen wetgeving en financiering

Doelstelling 5 (stageplaatsen en leerwerkplekken)
Voor mensen die een lastige positie hebben op de arbeidsmarkt zijn stage- en 
leerwerkplekken van belang. Via instrumenten als de Startersbeurs en de Meesterbeurs 
kunnen jongeren en 55+^rs een start maken op de arbeidsmarkt. Daarnaast stimuleert het 
regionale werkgeversservicepunt werkgevers deze doelgroep kansen te bieden.

Doelstelling 6 (economische participatie)
We zetten ons in om uitkeringsgerechtigden zo goed mogelijk toe te rusten om uit te 
stromen naar de arbeidsmarkt. We streven naar een vraaggestuurde strategie waarbij we 
inspelen op de trends en behoeften bij lokale en regionale bedrijfsleven. In 2017 gaan we, 
in regionaal verband, verder aan de slag met de uitwerking van het instrumentarium van 
economische participatie.

Doelstelling 7 (Minimabeleid en maatschappelijke participatie)
De Meedoen-regeling wordt geëvalueerd. Op basis hiervan vindt doorontwikkeling van de 
regeling plaats, waardoor uitbreiding van het aantal deelnemende organisaties mogelijk 
wordt.
We werken aan de verdere ontwikkeling van maatschappelijke arrangementen samen met 
onze maatschappelijke en sociale partners.
Het maatschappelijk bestand wordt verder gescreend op participatiemogelijkheden van 
cliënten, waarbij het uitgangspunt is 'iets terugdoen voor de maatschappij'.
De gemeente heeft de wettelijke verantwoordelijkheid te zorgen voor schuldhulpverlening.
In 2017 continueren wij de actieve regierol bij schuldhulpverlening. Wij voeren in eigen 
beheer de WSNP-regelingen uit om de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren en 
de wachttijden te verkorten.

Doelstelling 8 (Uitkeringsgerechtigden)
Het aantal uitkeringsgerechtigden zal conform landelijke trend toenemen als gevolg van o.a. 
de verhoging van de AOW-leeftijd en de verhoogde instroom van statushouders. We streven 
ernaar deze stijging te beperken door een stevige poortwachtersfunctie, instrumenten voor 
arbeidsontwikkeling en aanbodversterking. Ook continueren we in samenwerking met het 
Regionaal Werkbedrijf de werkgeversbenadering voor het ophalen van vacatures. De nadruk 
van de dienstverlening ligt op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid, bij zowel de 
uitkeringsgerechtigde als de werkgever. Daar waar het vinden van (vrijwilligers)werk of 
dagbesteding niet zelfstandig lukt, kan een beroep gedaan worden op ondersteuning.

De gemeente werkt samen met buurgemeenten aan een gezamenlijke aanpak voor 
kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Voor wat betreft de positie van statushouders 
zijn de mogelijkheden voor het aangaan van een Social Impact Bond (SIB) in onderzoek.
Een Social Impact Bond is een vorm van (voor)financiering. Voor de groep statushouders 
met een uitkering wordt in deze SIB een methodiek ontwikkeld en uitgevoerd waarmee de 
uitkeringsduur aanzienlijk verkort kan worden. De uitvoeringskosten van het project worden 
gefinancierd uit de besparing op de uitkeringen.

Doelstelling 9 (Zorgverlening inwoners)
Verschillende communicatiekanalen worden ingezet om informatie te delen en in gesprek te 
gaan met inwoners en organisaties (keukentafelgesprekken, informatieavonden, Veldhoven 
aan Tafel ^ cliëntvertegenwoordiging), overlegtafels inkoop, Veldhovens Weekblad, 
website). Daar waar sprake is van meervoudige problematiek wordt als uitgangspunt 
gehanteerd: één gezin, één plan, één regisseur. Jaarlijks wordt de klanttevredenheid 
gemeten. Dit maakt onderdeel uit van de (landelijke) monitor sociaal domein.
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Doelstelling 10 (Collectieve voorzieningen)
Organisaties worden gestimuleerd en uitgedaagd om voorzieningen te ontwikkelen die 
bijdragen aan de zelfredzaamheid van inwoners. We blijven daarnaast ook actief in gesprek 
met organisaties die begeleiding en dagbesteding organiseren met als doel het uitbreiden en 
hervormen van de bestaande begeleiding dagbesteding. Verder zijn we continue op zoek 
naar kansen om collectieve voorzieningen te ontwikkelen, waarmee de inzet van 
maatwerkvoorzieningen niet of minder noodzakelijk is en de zelfredzaamheid van inwoners 
vergroot wordt. Er wordt een pilot gestart voor een andere inzet van hulpmiddelen 
(scootmobielen en rolstoelen voor kortdurend gebruik). Inwoners kunnen er dan voor kiezen 
om niet langer een maatwerkvoorziening te vragen, maar een voorziening te lenen uit de 
pool.

Doelstelling 11 (Zorg in de wijk)
Het doel is om ondersteuning zoveel mogelijk dichtbij inwoners in de wijk te bieden en 
hierbij maatwerk te leveren. We sluiten zoveel mogelijk aan bij bestaande netwerken, 
overlegorganen, activiteiten, voorzieningen en vindplaatsen. Daardoor verbinden we wat er 
al is en voorkomen we dubbelingen zo veel mogelijk. We moet inzichtelijk hebben of het 
aanbod aan algemene en collectieve voorzieningen toereikend is. Hierbij hebben we oog 
voor de specifieke vraag/behoefte per woonservicezone of wijk. Een sterke basisstructuur 
zal er voor zorgen dat inwoners minder maatwerkvoorzieningen van de gemeente nodig 
hebben. Daardoor kunnen we betere zorg leveren tegen lagere kosten.

Doelstelling 12 (Vrijwilligerswerk)
Het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers wordt groter. Vrijwillige inzet wordt op vele 
terreinen gevraagd en uitgevoerd. Een stevige vrijwillige basis in onze samenleving is het 
noodzakelijk fundament om zorg meer aan de buurt zelf over te laten. Versterken van die 
vrijwillige basis gebeurt op verschillende manieren zoals belonen, wegnemen van 
belemmeringen en weerstanden. Dit kan door faciliteren en ondersteunen van 
buurtnetwerken waar nodig, maar ook betrekken bij de wijze waarop ondersteuning aan 
kwetsbare mensen vorm krijgt en het waarderen van de bijdrage die informeel, vrijwillig en 
als mantelzorger wordt geleverd. Wij organiseren deze doelstelling in nauwe samenspraak 
met betrokkenen, zowel (vrijwilligers-)organisaties als vrijwilligers en mantelzorgers.

Doelstelling 13 (Respijtzorg)
Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken tijdelijk aan een ander over 
te dragen om overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen. Daardoor kunnen zij de zorg 
beter volhouden. De gemeente heeft met verschillende aanbieders contracten gesloten voor 
de levering van respijtzorg in het kader van de Wmo en de Jeugdwet. Hiermee is de 
keuzevrijheid in het zorgaanbod gewaarborgd. De gemeente stelt zich positief op ten 
opzichte van initiatiefnemers die in Veldhoven een respijtzorgvoorziening willen 
ontwikkelen, zeker in geval het initiatief een aanvullende faciliteit betreft ten opzichte van 
bestaande faciliteiten.

Doelstelling 14 (Zorgsites)
Zorgsites, VeldhovenVoorElkaar en buurtsites zijn digitale instrumenten om burgers op een 
moderne manier mogelijkheden te geven meer zelfredzaam en in regie te zijn. We zijn met 
organisaties in gesprek om deze sites meer bekendheid te geven, en de inspanningen te 
continueren en te intensiveren. Betrokken organisaties met direct contact met inwoners en 
klanten kunnen deze motiveren en helpen om gebruik van de sites te maken.

Doelstelling 15 (Ondernemerschap)
Ons college stelt in december 2016 de budgetafspraken (subsidie) voor de periode 2017
2019 vast. Vanaf deze budgetperiode kunnen verenigingen bovendien een subsidieaanvraag 
indienen voor extra activiteiten die een bijdrage leveren aan het kerndoel "Vitale 
samenleving". In 2017 wordt gesproken met gesubsidieerde verenigingen en instellingen 
over de behaalde resultaten in de afgelopen periode (2013-2016).
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Subsidieplafond:
Conform de Algemene Subsidieverordening Veldhoven 2017 en de subsidieregelingen Vitale 
Samenleving en Goed Leef- en Woonklimaat worden er in de programmabegroting 
subsidieplafonds vastgesteld. Voor 2017 zijn in dit programma de volgende 
subsidieplafonds:

1. Onkostenvergoeding zorgvrijwiNigers: C 10
2. Onvoorziene/overige uitgaven Vitale samenleving: C 6
3. Onvoorziene/overige uitgaven Goed- woon en leefklimaat: C 5,25
4. Subsidieregeling Vitale samenleving: C 135,6

Subsidies in dit programma:
Conform de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie wordt in elk programma zichtbaar 
gemaakt welke subsidies opgenomen zijn in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

product Naam
Totaal WBP
(x C 1.000)

6400 Algemeen jeugdbeleid 253
6404 Inburgering algemeen 62
6408 Maatschappelijke dienstverlening 

waaronder, vrijwilligers,
Kwetsbaren, verslaving, 
ouderenorganisaties, wijkgericht, 
maatschappelijke ondersteuning en 
welzijnsacccommodaties

1303

6420 Subsidiebeleid 62
6428 Samenlevingsopbouw 792
6434 Minimabeleid 40

Verbonden partij Ergon is betrokken bij de invulling van doelstelling 6. Verder is binnen dit 
programma verbonden partij GGD betrokken bij het uitvoeren van de taken vanuit de wet 
publieke gezondheid.
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Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Pr0d. Omschrijving Rek. Begr. _________________Begroting______________
nr. producten programma 7 2015 2016 2017 I 2018 I 2019 I 2020

Lasten
6400 Jeugdbeleid

6404 Opvang vreemdelingen (WI)

6405 GGD

6408 Alg. beleid maatsch. onderst.

6409 Centrum voor Jeugd en Gezin 

6411 WMO

6420 Subsidiebeleid

6427 Samenlevingsopbouw/Roma

6428 Samenlevingsopbouw/overige 

6430 Participatiewet

6432 Overige uitkeringen 

6434 Minimabeleid

6436 Uitstroombevordering

6437 Sociale werkvoorziening 

6450 Specialistische jeugdhulp

333

133 

715

1.842

1.320

11.332

172

315

820

9.754

134 

1.200

952

4.304

10.676

44.002

363

111

710

2.400

1.303

12.286

353

285

810

8.388

225

1.232

1.676

4.495

8.695

43.332

287

148

734

1.938

1.357

10.413

352

259

805

8.107

225

1.117

1.707

4.093

7.746

39.288

274

143

735

1.983

1.362

10.265

155

157

805

8.123

225

1.119

1.603

3.777

7.829

38.555

274

143

735

1.977

1.366

10.351

158

158

805

8.414

225

1.119

1.665

3.523

7.784

38.697

274

144

735

1.981

1.369

10.429

160

160

806

8.426

225

1.120

1.433

3.523

7.784

38.569

Baten
6400 Jeugdbeleid

6404 Opvang vreemdelingen (WI)

6408 Alg. beleid maatsch. onderst.

6409 Centrum voor Jeugd en Gezin 

6411 WMO

6427 Samenlevingsopbouw/Roma 

6430 Participatiewet 

6432 Overige uitkeringen 

6434 Minimabeleid

6436 Uitstroombevordering

6437 Sociale werkvoorziening 

6450 Specialistische jeugdhulp

9.815

18

10

1

6.569

105

6.961

268

128

4.836

44

648

29.403

30 13

128

6.925 6.897

105

7.235

236

79

4.857

5

7.841

27.336

7.557

232

79

4.786

7.641

0

6.815

7.877

232

79

4.192

7.461

26.656

6.754

8.050

232

79

3.989

7.458

26.562

6.726

8.050

232

79

3.746

7.459

26.292

Saldo (- = nadeel) 14.599 -15.996 -11.899 12.135 -12.277

Samenstelling lasten
Directe lasten

Kapitaallasten

Investeringen MN

Storting reserves & voorzieningen

Samenstelling baten

42.021

71

3

1.907

44.002

42.163 39.221 38.499 38.658 38.537

72 67 56 39 32

1.097

43.332 39.288 38.555 38.697 38.569

Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

28.672

731

27.218

118

29.403 27.336

Saldo (- = nadeel) -14.599 -15.996

26.656 26.562 26.292

26.656 26.562 26.292

-11.899 -12.135 -12.277
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Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

prod. Begroting (x C 1.000)

nr. Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid 2017 I 2018 I 2019 I 2020

6408

6411

6411

6411

6420

6436

6436

6436

6436

6430

6430

6427

6427

6411

6411

6450

Incidentele bezuiniging algemeen beleid maatschappelijke ondersteuning 

WMO Bijstelling baten regresovereenkomst 

WMO Bijstelling lasten regresovereenkomst 

WMO Bijstelling lasten

Taakstelling zwembad later invullen nav raadsbesluit

Nieuw beleid: NUG'-ers

Dekking uit reserve sociaal deelfonds

Nieuw beleid: Pilot uitrol volledig maatschappelijk bestand

Dekking uit reserve sociaal deelfonds

Nieuw beleid: inzet klantmanager maatschappelijke participatie 

Dekking inzet klantmanager uit reserve sociaal deelfonds 

Nieuw beleid: continueren integrale veiligheid CMPO 

Dekking uit reserve sociaal deelfonds

50

27

-2

-115

-132

-175

175

-100

100

-65

65

-105

105

27 27 27

-2 -2 -2

240 224 164

175 -175 -175

Geplande voordelen niet storten in reserve sociaal deelfonds 

Vanaf 2018 geen verrekening via sociaal deelfonds 

Vanaf 2018 geen verrekening via sociaal deelfonds

621

351

-271

455 455

-212 -212

Saldo (- = nadeel) 449 170 317 257

Toelichting:

6408 Algemeen beleid maatschappelijke ondersteuning
Dit product heeft een sterke relatie met de transities. Op dit product worden met name 
subsidies verantwoord die een relatie hebben met de basisstructuur. Het is mogelijk om op 
dit product incidenteel C 50 te bezuinigen. Het gevolg is wel dat er mogelijk vertraging 
ontstaat in het versterken van de basisstructuur.

6411 WMO Regresovereenkomst:
De VNG heeft een overeenkomst met het Verbond van Verzekeraars gesloten over de 
afkoop van het regresrecht. Deze overeenkomst zal voor meerdere jaren afgesloten kunnen 
worden. Het regresrecht stelt gemeenten in staat om de kosten voor Wmo-voorzieningen te 
verhalen op een derde bij wettelijke aansprakelijkheid voor een ongeval dat tot de 
beperkingen heeft geleid.

6411 WMO bijstelling lasten:
Deze bijstelling is een combinatie van hogere lasten op het gebied van hulp bij huishouden 
vanwege indexatie op basis van het contract. Dit wordt (in 2017 gedeeltelijk) 
gecompenseerd door lagere uitgaven aan rolstoel- en vervoersvoorzieningen door gunstiger 
inkoopvoorwaarden en bedongen kortingen. Verder is BTW op collectief vraagafhankelijk 
vervoer deels compensabel wat een voordeel oplevert en wordt minder beroep gedaan op 
de regeling PGB hulp bij huishouden en PGB kortdurend verblijf.

6420 Subsidiebeleid:
De raad heeft besloten om de (financiële) kaders rondom het onderzoek naar het zwembad 
niet bij te stellen, waardoor het zwembad op termijn zal moeten sluiten. Eind 2016 zal 
hierover meer duidelijk worden. Dit betekent in ieder geval dat de taakstellende bezuiniging 
voor de jaarschijf 2017 niet ingevuld zal worden.
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6436 NUG'-ers:
Voor beleid en uitvoering Participatiewet voor Niet uitkeringsgerechtigden (NUG'ers)is voor 
de gemeente Veldhoven binnen het huidige participatiebudget geen ruimte en is ook geen 
bedrag opgenomen in de meerjarenbegroting. Het betreft echter wel een wettelijke taak. De 
ondersteuning bestaat uit het actief bemiddelen op een werkplek met daarbij 
begeleidingskosten, werkplekaanpassingen en loonkostensubsidies.
Voor het eerste jaar worden de lasten gedekt uit de reserve lokaal sociaal deelfonds.

6436 Uitrol volledig maatschappelijk bestand:
Budget uit deelfonds maatschappelijke arrangementen. Bij het uitrollen (m.b.v. 2 pilots) van 
de arrangementen wordt de koppeling gezocht met dagbesteding in de WMO.
De lasten van deze pilots worden gedekt uit de reserve lokaal sociaal deelfonds.

6430 Klantmanager maatschappelijke participatie:
Extra tijdelijke inzet klantmanager (1 fte) op Maatschappelijke participatie. De inzet van 
maatschappelijke participatie is een bestuurlijke wens die vorm heeft gekregen in de nota 
Beschut Werk en Maatschappelijke Participatie die in juli 2015 door de Raad is vastgesteld. 
De lasten worden gedekt uit de reserve lokaal sociaal deelfonds.

6427 Continueren CMPO (Complexe Multi PrObleem aanpak):
Om probleemcumulatie bij gezinnen te voorkomen, worden de activiteiten gecontinueerd 
door het expertise team binnen de zorgstructuur. Dekking uit de reserve lokaal sociaal 
deelfonds.

6411 en 6450 Verrekening via sociaal deelfonds:
De reserve lokaal sociaal deelfonds is dusdanig hoog dat daaruit de risico's kunnen worden 
opgevangen in 2017. Hiermee is aanvullende storting in 2017 (C 621) niet nodig.
Zoals aangegeven onder doelstelling 2, worden overschotten en tekorten binnen de 3 
decentralisaties met elkaar verrekend binnen de reserve lokaal sociaal deelfonds tot en met 
2017. Dit is door de raad besloten. In de begroting 2016 is tot en met 2019 via deze 
reserve verrekend. Met deze bijstelling wordt dit aangepast.
In 2017 wordt een risico analyse verricht of en in hoeverre de reserve lokaal sociaal 
deelfonds blijft bestaan, de resultaten hiervan worden aan de raad voorgelegd.
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2.1.8 Milieu en duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

Veldhoven is zuinig met de beschikbare energiebronnen. Daarmee willen we de ecologische 
voetafdruk van onze gemeente zo klein mogelijk maken. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt 
zoveel mogelijk gezocht naar de meest duurzame variant in balans met People, Profit, 
Planet. Belangrijke onderwerpen zijn: zongericht bouwen, inzet van elektra in het verkeer 
en compensatie van de CO2 uitstoot. Braakliggende terreinen kunnen meer worden ingezet 
voor ontwikkeling van duurzame energie. We stimuleren initiatieven van inwoners en 
bedrijven die energiebesparende voorzieningen willen inzetten. Veldhoven zal zich verzetten 
tegen de winning van schaliegas op haar grondgebied.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Gemeentelijke duurzaamheid
De gemeentelijke organisatie heeft een voorbeeldfunctie. 
Binnen alle programma's wordt aandacht besteed aan milieu 
en duurzaamheid.
In alle nieuwe plannen wordt een duurzaamheidsparagraaf 
opgenomen.

Aanwezigheid programma's en 
ruimtelijke plannen met 
duurzaamheidsparagraaf.

2 Communicatie duurzaamheid aan burgers
We continueren de communicatie over duurzaamheid. 
Uitvoeren van tenminste 2 publieksacties per jaar.

1. Aantal publieksacties per 
jaar.

2. Begeleiden van 'greenkids'.

3 Afval inzameling
1. Inzamelen van afval is gericht op het inzamelen van 

zoveel mogelijk herbruikbare materialen en het 
terugdringen van restafval. De verwachting is dat 
hierdoor de uitgaven dalen en de inkomsten stijgen, 
waardoor de afvalstoffenheffing lager wordt. We werken 
aan reductie(basis 2011) van de restafval tot 407 in 
2016 en 57 in 2020. Het streven is gericht op 
kostenneutrale inzameling van de inzameling.

2. Inzichtelijk hebben hoeveel kilogram huishoudelijk 
restafval er per inwoner wordt ingezameld.

1. “/o Reductie van het 
percentage restafval ten 
opzichte van peiljaar 2011.

2. kg/inwoner huishoudelijk 
restafval *

4 Gemeentelijk energieverbruik
1. We streven naar een besparing van het energieverbruik 

van gemeentelijk gebouwen in eigen gebruik.

2. Inzichtelijk hebben wat het gebruik van hernieuwbare 
energie voor gemeentelijke gebouwen in eigen gebruik is.

1. “/o besparing van 
gemeentelijk
energieverbruik t.o.v. 2012.

2. 07o herbruikbare energie *.

5 Milieubeleidsplan
In 2017 wordt een strategische visie op de 
leefomgevingskwaliteit vastgesteld.

Vastgestelde visie op 
leefomgevingskwaliteit .
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren

6 Alternatieve energievormen
We zijn voorstander van het ontwikkelen van duurzame 
alternatieve energievormen zoals het gebruik van zon en 
wind energie. We zijn tegen de winning van schaliegas op 
Veldhovens grondgebied. We onderzoeken de inzet van 
alternatieve energievormen op braakliggende terreinen.

Geactualiseerde visie op de 
inzet van alternatieve 
energiebronnen voor 
braakliggende terreinen 
uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te 
realiseren.

Doelstelling 1 (Gemeentelijke duurzaamheid):
Het onderwerp duurzaamheid wordt opgenomen in alle plannen binnen de gemeente 
Veldhoven. We willen dit verder optimaliseren en verbeteren. Ook zoeken wij steeds naar 
samenwerkingsmogelijkheden met maatschappelijke organisaties en buurgemeenten.

Doelstelling 2 (Communicatie duurzaamheid aan burgers):
We continueren de communicatie over duurzaamheid en de begeleiding van de 'Greenkids'. 
Minstens 2 keer per jaar worden publieksacties, zoals ^e nacht van de nacht' en hinkel op 
de fiets' uitgevoerd.

Doelstelling 3 (Afval inzameling):
Afvalscheiding bij laagbouw gaat verder zoals ingevoerd in 2015. Er komt een 
voortgangsrapportage met wijzigingen indien nodig. Ook worden de mogelijkheden voor 
afvalscheiding bij hoogbouw per gebouw onderzocht.
Door afvalinzameling op de milieustraat te optimaliseren, verbetert ook daar de scheiding 
van afvalstromen.

Doelstelling 4 (Gemeentelijk energieverbruik):
We continueren de energiemonitoring voor de grote gemeentelijke gebouwen.
Uit onderzoek in 2016/2017 moet blijken óf en zo ja welke verdere mogelijkheden voor 
energiebesparing realistisch zijn. In kansrijke situaties volgen hiervoor separate voorstellen.

Doelstelling 5 (Milieubeleidsplan):
De in 2017 vast te stellen visie op de leefomgevingskwaliteit zal een strategisch kader voor 
de invulling van onder meer het milieubeleid bieden. Dit kader kan ook als input voor de 
nog op te stellen omgevingsvisie dienen.

Doelstelling 6 (Alternatieve energievormen):
In regionaal verband is in 2016 onderzoek gestart naar duurzame energie en ruimtelijke 
consequenties. De uitkomsten hiervan voor Veldhoven worden in 2017 nader uitgewerkt.

Binnen dit programma worden wettelijke milieutaken uitgevoerd door verbonden partij 
Omgevingsdienst (ODZOB).
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Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 8

Lasten
6552 Riolen

6554 Afval

6555 Begraafplaats 

6560 Milieubeleid

6565 Omgev. beleid (niet milieubel.) 

6570 Omgevingshandh. en -toezicht

Baten
6552 Riolen

6554 Afval

6555 Begraafplaats 

6560 Milieubeleid

6570 Omgevingshandh. en -toezicht

Begroting

7.036

4.191

208

342

153

1.594

13.524

7.331

4.963

115

3

34

12.446

4.247

3.950

210

342

39

1.665

10.453

4.529

4.721

135

10

9.395

5.332

3.776

137

212

115

1.020

10.592

5.793

4.710

137

10

10.650

6.646

3.819

139

214

117

1.028

11.963

7.129

4.763

138

10

12.040

6.536

3.839

140

217

118

1.036

11.886

7.037

4.792

140

10

11.979

Saldo (- = nadeel) 1.078 1.058 58 77 93

Samenstelling lasten
Directe lasten 

Kapitaallasten

Storting reserves & voorzieningen

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

7.592

648

5.284

13.524

7.616

4.830

12.446

1.078

7.375

604

2.474

10.453

7.289

2.106

9.395

1.058

6.347

713

3.532

10.592

7.445

3.205

10.650

58

6.459

779

4.725

11.963

7.794

4.246

12.040

77

6.530

882

4.474

11.886

8.174

3.805

11.979

93

3.744

135

209

113

6.229

4.665

135

6.394

616

7.288

55



56



2.1.9 Economie

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

Veldhoven voert een actief economisch beleid. Behoud en ontwikkeling van 
werkgelegenheid staan voorop. Bestuurlijk wordt actief ingezet op het faciliteren van 
werkgelegenheid door het aantrekken van bedrijven en het in samenwerking met bedrijven 
bevorderen van werkgelegenheid. We willen Veldhoven en de regio minder kwetsbaar 
maken voor conjunctuurschommelingen. Een gevarieerd werkaanbod draagt daar aan bij. 
Een aantrekkelijk ondernemingsklimaat is hierbij essentieel, maatschappelijk ondernemen 
vinden we belangrijk.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Versterking en verbreding van het werkaanbod
Het gemeentelijk economisch beleid wordt geactualiseerd. 
Vervolgens wordt periodiek een uitvoeringsprogramma 
vastgesteld door het college.
Daarbij is aandacht voor het verminderen van de 
economische kwetsbaarheid en het creëren van een 
gevarieerd aanbod van bedrijven en werkaanbod. 
Acquisitie wordt in regionaal verband opgepakt.

De aanwezigheid van een actueel 
economisch beleid en 
uitvoeringsprogramma.

Verhouding tussen verwacht en 
gemeten Bruto Gemeentelijk Product* 
Bron: Atlas voor Gemeenten

2 Bedrijventerreinen
1. Bedrijven zijn de motor van de werkgelegenheid. De 

uitstraling van de Veldhovense bedrijventerreinen is 
eigentijds, van hoog niveau en zijn goed bereikbaar. 
Ondernemingen delen graag in de positionering van 
Veldhoven als derde Gemeente in Zuidoost Brabant. 
Veldhoven zorgt dat haar bedrijventerreinen nauw 
aansluiten op de vraag.

2. We ondersteunen initiatieven om de bedrijventerreinen 
te verbeteren. We kijken hierbij naar financiële 
haalbaarheid en noodzaak in relatie tot de plannen die 
er liggen. We kijken ook over de grenzen van 
Veldhoven heen.

1. Aantal vestigingen van bedrijven 
(per 1.000 inwoners in de leeftijd 
van 15 t/m 64 jaar) *

Functiemenging *
Bron: LISA

2. Gerealiseerde 
maatregelen/initiatieven

3 Ondernemersimago
Veldhoven heeft een goed imago bij ondernemers. Het 
ondernemersklimaat wordt gewaardeerd en zij zijn 
tevreden met de kwaliteit van de dienstverlening van de 
gemeente.

Ondernemerspeiling
waarstaatjegemeente.nl

4 Subsidieverwerving
Veldhoven zet maximaal in op de verwerving van 
subsidies, waarbij vooral wordt gekeken naar bijdragen uit 
de Europese Unie.

Het aantal verworven subsidies.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren

Kleine bedrijven en detailhandel
1. Kleinschalige bedrijvigheid wordt gestimuleerd. Dit is 
een thema in het nieuwe economisch beleid.
2. We streven naar een goede kwaliteit van de 
detailhandel. We letten hierbij ook op 
sociaalmaatschappelijke en economische belangen.
3. De kwaliteit en de resultaten van het centrum 
management in Kromstraat en Citycentrum worden 
geëvalueerd. Dit is de basis voor mogelijke 
vervolgbijdrage van de gemeente.

Ondernemerspeiling
waarstaatjegemeente.nl

6 Health Innovation Campus bij MMC
Afhankelijk van plannen MMC en beschikbare 
marktpartijen faciliteren we de ontwikkeling van een 
Health Innovation Campus waarbij ontwikkelingen kunnen 
plaatsvinden zoals onderzoek, scholing, bedrijfsactiviteiten 
etc.
Er wordt in de kwartaalrapportages gerapporteerd over de 
voortgang voor wat betreft gevraagde gemeentelijke 
ondersteuning.

Rapportage aan de raad.

5

* Ten opzichte van de Voorjaarsnota 2017, is in dit kader een wijziging opgenomen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te 
realiseren.

Doelstelling 1 (Versterking en verbreding van het werkaanbod)
De in 2016 vastgestelde economische visie wordt door middel van uitvoeringsprogramma's 
op diverse thema's verder geconcretiseerd. Deze uitvoeringsprogramma's worden niet 
alleen door de gemeente opgesteld, maar ook door of in samenwerking met andere partijen, 
bijvoorbeeld Brainport.
De gemeente richt zich in acquisitie niet alleen op het creëren en aantrekken van hoog 
opgeleide Brainportbanen, maar ook op bedrijven met baankansen voor lager opgeleiden en 
heeft daarbij extra aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Ook wordt gekeken hoe de gemeente werkgevers en onderwijs kan stimuleren om met 
elkaar mogelijkheden te verkennen voor de verbreding van werkaanbod en opleidingen.

Doelstelling 2 (Bedrijventerreinen)
Binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven worden afspraken gemaakt over herprogrammering 
van de bedrijventerreinen waarbij aandacht is voor een duidelijke identiteit van de diverse 
bedrijventerreinen in de regio zodat deze onderscheidend zijn van elkaar.
De acquisitie van bedrijven wordt dan ook in regionaal verband opgepakt, zodat we 
bedrijven op de meest optimale locatie kunnen vestigen .
We hebben oog voor de wensen van ondernemers en voor wat werknemers nodig hebben 
voor een prettige werkomgeving. Dit betekent een positieve grondhouding ten aanzien van 
een creatieve invulling van werklocaties en kansen die zich voordoen op de markt.
Veldhoven zet niet alleen in op gronduitgifte Habraken, maar tegelijkertijd op revitalisering 
van de Run, o.a. op basis van de visie Masterplan Run 2.0.
Op basis van o.a. regionale afspraken en gesprekken met ondernemers op Habraken die in 
2016 zijn gevoerd, wordt in 2017 de visie op bedrijventerrein Habraken herijkt zodat deze 
beter aansluit op de marktvraag.
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Doelstelling 3 (Ondernemersimago)
De gemeente stimuleert dat ondernemers sneller en gemakkelijker hun doelen kunnen 
bereiken, bijvoorbeeld door aanpassing van regelgeving. Bij individuele verzoeken kijken wij 
naar kansen en mogelijkheden, vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid richting 
bedrijven en burgers.
Ook pakken wij onze rol bij het realiseren van onderlinge samenwerking en innovatiekracht. 
Hiervoor verzamelen en delen wij kennis/informatie en creëren zo voor ondernemers beter 
inzicht in kansen voor samenwerking. Zo wordt in 2017 o.a. gekeken naar verbetering van 
digitale producten voor ondernemers.

Doelstelling 4 (Subsidieverwerving)
Het gehele jaar door wordt voor alle projecten organisatiebreed actief gezocht naar nieuwe 
subsidiemogelijkheden. Er wordt met name ingezet op financieringsmogelijkheden die 
duurzame maatregelen stimuleren. Bijvoorbeeld financieringen die duurzame 
(klimaatadaptieve) maatregelen voor De Drie Dorpen mogelijk maken en Europese 
financieringen voor energiezuinige maatregelen in het Citycentrum.

Doelstelling 5 (Kleine bedrijven en detailhandel)
Belangrijk punt van aandacht zijn de doorgroeimogelijkheden voor kleinschalige 
bedrijvigheid, zowel in aard van bedrijf als ruimte. Uitgangspunt is dat er in Veldhoven of 
het Stedelijk Gebied Eindhoven altijd ruimte is om door te groeien, op de huidige locatie of 
elders in de gemeente/regio.
Voor de winkelgebieden Citycentrum en Kromstraat, is het belangrijk om een duidelijke 
eigen identiteit te hebben. Het centrummanagement voor Citycentrum krijgt een nieuwe 
impuls in samenhang met het COPr. Op basis van de evaluatie van het 
centrummanagement Veldhoven-dorp wordt met betrokken partijen gekeken waar actief op 
kan worden ingezet om het vestigingsklimaat in de Kromstraat aantrekkelijker te maken.

Doelstelling 6 (Health Innovation Campus bij MMC)
De gemeente heeft bij de ontwikkeling het HIC met name een faciliterende rol. Met een pro
actieve houding volgen wij de ontwikkelingen op de voet, zodat we onze medewerking 
kunnen verlenen zodra dat nodig is.

Verbonden partij Brainport Development NV is betrokken bij doelstellingen 1, 2 en 6.
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Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 9

Lasten
6200 Economische zaken 

6210 Weekmarkt

Baten
6200 Economische zaken 

6210 Weekmarkt

Saldo (- = nadeel)

Samenstelling lasten

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

639

26

716

23

665 739

24 26

24 26

641 713

Begroting

Directe lasten 623 697

Kapitaallasten 2 2

Storting reserves & voorzieningen 40 40

665

24

24

739

26

26

-641 -713

2018 2019 2020

539 543 546

9 9 9

548 552 555

26 26 26

26 26 26

-522 -526 -529

507 511 514

1 1 1

40 40 40

548 552 555

26 26 26

26 26 26

-522 -526 -529
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2.1.10 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

Onderwijs volgen is van groot belang voor kinderen en jongeren omdat hierdoor de beste 
kans op een goede ontwikkeling ontstaat. De wet draagt de gemeente een aantal onderwijs- 
en jeugdtaken op. Naast het handhaven van de leerplicht en het organiseren van 
leerlingenvervoer is de belangrijkste onderwijstaak het adequaat huisvesten van alle 
scholen. Ook het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van 
volwasseneneducatie vinden hun basis in de wet. Wij voeren deze taken uit als onderdeel 
van ons lokale onderwijsbeleid. Hiermee bevorderen wij dat meer mensen op zijn minst een 
startkwalificatie behalen en dit bevordert de zelfredzaamheid.

Scholen hebben een belangrijke sociale functie en fungeren als ontmoetingsplaats in de 
wijk. De Kempen Campus is een eigentijds en kwalitatief hoogstaand complex waar het 
voortgezet onderwijs zich clustert. In dit complex heeft ook de huisvesting van de Prins 
Willem Alexanderschool zijn beslag gekregen. Hiermee verschaft Veldhoven niet alleen de 
eigen bewoners, maar ook de regio een aantrekkelijk onderwijsaanbod.

Verder zijn verspreid over Veldhoven een drietal multifunctionele accommodaties (MFA's) in 
gebruik waarin naast basisonderwijs meerdere functies zijn ondergebracht. Verder zijn alle 
overige basisscholen omgevormd tot brede school, waardoor in alle scholen naast 
basisonderwijs ook kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaalwerk 
gehuisvest is.

Veldhoven levert zowel vanuit het lokaal onderwijsbeleid als jeugdbeleid een bijdrage aan 
een goede uitgangspositie voor de jeugd en een positief uitzicht op de toekomst.
Voor het onderdeel jeugdbeleid wordt verwezen naar programma 7 Sociaal Domein.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Huisvesting
1. Schoolgebouwen worden zo efficiënt mogelijk gebruikt 
en ingezet, waardoor structurele leegstand van enige 
omvang waar mogelijk wordt voorkomen.
2. Niet meer gebruikte gebouwen en terreinen worden 
waar mogelijk herbestemd.
3. Onderzoek naar noodzaak/haalbaarheid realisatie 
onderwijsvoorziening in Zilverackers.

1. De structurele en substantiële 
leegstand wordt inzichtelijk 
gemaakt.
3. Beschikbaarheid uitkomst 
onderzoek 2017.

2 Passend Onderwijs
Passend onderwijs en jeugdbeleid worden op elkaar 
afgestemd.

In 2017 is de integrale nota Jeugd 
en Onderwijs beschikbaar.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren

4

Promotie Technisch onderwijs
Veldhoven draagt bij aan de bevordering van 
belangstelling voor technisch onderwijs.
Er komt een stimuleringsprogramma in samenwerking met 
onderwijsinstellingen en het Veldhovense bedrijfsleven.

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
Veldhoven voert actief beleid om schoolverzuim zoveel als 
mogelijk terug te dringen en voortijdig schoolverlaten te 
voorkomen.

Uitvoering geven aan activiteiten 
voor techniek stimulering

1. Cijfer absoluut verzuim * (aantal 
per 1.000 leerlingen)
2. Cijfer relatief verzuim * (aantal 
per 1.000 leerlingen)
3. Vroegtijdig schoolverlaters zonder 
startkwalificatie VSV-ers) 7o 
deelnemers aan het VO en MBO 
onderwijs *

Achterstandsleerlingen
Veldhoven zet zich in om taalachterstand van 
achterstandsleerlingen zo vroeg mogelijk te signaleren en 
te bestrijden.

7o achterstandsleerlingen 4 t/m 12 
jarigen *

3

5

Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te 
realiseren.

Doelstelling 1: (Huisvesting):
1.1 De opzet van de multifunctionele accommodaties is zodanig dat vanaf de start sprake 

is van een zo maximaal en efficiënt mogelijk (al dan niet gezamenlijk) gebruik van 
ruimtes. In overleg met de schoolbesturen zal jaarlijks substantiële en structurele 
leegstand inzichtelijk worden gemaakt.

1.2 Indien een schoolbestuur een gebouw niet meer nodig heeft voor onderwijs, wordt 
dit schriftelijk kenbaar gemaakt aan de gemeente. Pas dan is sprake van een niet 
gebruikt schoolgebouw. In sommige gevallen zal het betreffende gebouw 
herbestemd (kunnen) worden. In andere gevallen zal er sprake zijn van sloop en 
mogelijk herontwikkeling van de locatie.

1.3 Zodra er meer duidelijkheid bestaat over het aantal te bouwen woningen 
Zilverackers en de fasering hiervan kan een inschatting worden gemaakt van het te 
verwachten aantal kinderen en daarmee van de benodigde onderwijshuisvesting.

Doelstelling 2: (Passend onderwijs):
In het tweede kwartaal 2017 wordt de kadernota Jeugd en Onderwijs aan de raad 
aangeboden. In 2017 zullen mede via de lokaal educatieve agenda uitvoeringsplannen 
worden opgesteld om de in de nota opgenomen doelstellingen nader vorm te geven door 
concrete activiteiten. Deze activiteiten moeten onder meer bijdragen aan een betere 
afstemming tussen passend onderwijs en jeugdbeleid. Verder vindt zowel op het niveau van 
de samenwerkingsverbanden als lokaal voortdurend afstemming plaats om zaken nog beter 
op elkaar af te stemmen.

Doelstelling 3: (Promotie Technisch onderwijs):
De stimulering van techniekonderwijs is in 2016 als speerpunt opgenomen in de lokaal 
educatieve agenda, waardoor de uitvoering hiervan geborgd is. Het speerpunt is in 2016 
vertaald naar concrete acties. Deze acties worden in 2017 door scholen, kinderopvang, 
gemeente en overige partners zoals Brainport en bedrijfsleven gezamenlijk uitgevoerd.
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Doelstelling 4: (Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten):
In 2016 is de formatie leerplicht uitgebreid. Daardoor kan de focus verder gelegd worden op 
preventie en het vroegtijdig aanpakken van relatief verzuim. Met een nieuw regionaal 
programma voortijdig schoolverlaters en jongeren in een kwetsbare positie (2016-2020) 
wordt regionaal het terugdringen van voortijdige schoolverlaters verder vorm gegeven.

Doelstelling 5: (Achterstandsleerlingen):
In de lokaal educatieve agenda zijn de doelgroepkinderen voor-en vroegschoolse educatie 
(VVE) in 2016 als speerpunt opgenomen. Voor 2017 gaat de gemeente zich gezamenlijk 
met kinderopvang, basisonderwijs en consultatiebureau verder inzetten om zo veel mogelijk 
doelgroepkinderen naar een VVE programma toe te leiden.

Subsidies in dit programma:
Conform de aanbeveling van de Rekenkamercommissie wordt in elk programma zichtbaar 
gemaakt welke subsidies opgenomen zijn in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

product Naam
Totaal WBP
(x e 1.000)

6254 Volwasseneneducatie 122
6259 Natuur en milieueducatie 3
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Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Pr0d. Omschrijving Rek. Begr. _________________Begroting______________
nr. producten programma 10 2015 2016 2017 I 2018 I 2019 I 2020

Lasten
6250 Primair onderwijs

6251 Openbaar onderwijs

6252 Speciaal onderwijs

6253 Voortgezet onderwijs

6254 Volwasseneneducatie

6255 Leerplicht

6256 Leerlingenvervoer

6257 Onderwijsranddiensten

6258 Bestrijd. onderw. achterstanden

6259 Natuur- en milieueducatie

6260 Peuterspeelz. werk/kind. opv.

Baten
6250 Primair onderwijs

6251 Openbaar onderwijs

6252 Speciaal onderwijs

6253 Voortgezet onderwijs

6254 Volwasseneneducatie

6255 Leerplicht

6256 Leerlingenvervoer

6257 Onderwijsranddiensten

6258 Bestrijd. onderw. achterstanden

6259 Natuur- en milieueducatie

6260 Peuterspeelz. werk/kind. opv.

4.163

4

145

1.728

134

243

523

178

17

21

277

7.433

2.653

30

12

51

2.746

3.204

5

317

1.442

332

258

605

108

66

5

267

6.609

2.157

7

252

1.164

333

195

599

46

70

4

306

5.133

2.143

7

251

1.157

333

196

600

46

70

4

326

5.133

1.905 1.252 1.252

106

5

222

11

27

6

222

11

27

6

222

11

45 45 45

2.294 1.563 1.563

2.161

248

1.171

333

194

597

46

143

1.254

27

6

222

11

45

2.133

7

250

1.151

334

198

601

47

70

4

347

5.142

1.252

27

6

222

11

45

1.563

Saldo (- = nadeel) -4.687 -4.315 -3.570 -3.570 -3.579

Samenstelling lasten
Directe lasten

Kapitaallasten

Investeringen MN

Storting reserves & voorzieningen

Samenstelling baten

2.232

3.742

284

1.175

7.433

2.485

3.218

532

374

6.609

2.455

2.734

5.189

2.380

2.753

5.133

2.405

2.728

5.133

2.434

2.708

5.142

Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

904

1.842

2.746

1.081

1.213

2.294

1.100 1.100

463

1.563

1.100

463

1.563

1.100

463

1.563

Saldo (- = nadeel) -4.687 -4.315 -3.570 -3.570 -3.579
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2.1.11 Kunst en cultuur

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

Kunst en cultuur houden ons een spiegel voor, verschaffen nieuwe inzichten, zetten ons aan 
tot leren, stimuleren creativiteit, roepen emoties op en bieden ontspanning. De gemeente 
stimuleert een gevarieerd pakket aan voorzieningen om jong en oud te laten kennismaken 
met culturele uitingen én om actief deel te nemen aan kunst en cultuur.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Resultaten en Meetindicatoren

1 Culturele instellingen
We voeren een discussie over de kerntaken.
De procesaanpak van de bezuinigingen op de subsidies van 
culturele instellingen zoals verwoord in de motie van 11 
februari 2014 wordt uitgevoerd. We maken een goede 
vergelijking samen met de instellingen t.a.v. haalbaarheid 
en mogelijkheden

In 2015 heeft de raad besloten tot een 
substantiële forse bezuiniging op de 
professionele culturele instellingen die 
leidt tot aanpassing van de subsidies. 
De afspraken daarover krijgen hun 
weerslag in de budgetafspraken voor 
de komende jaren.

2 Evenementenbeleid
Het evenementenbeleid krijgt verder vorm. Binnen dit 
beleid is de gemeente waar zij kan faciliterend. Particulier 
initiatief is de drijvende kracht van de evenementen.

Het evenementenbeleid is in 2016 
geëvalueerd.

3 Kunst- en cultuurbeleid
De huidige cultuurnota 2006-2010 is gedateerd en vraagt 
vanwege ontwikkelingen zoals de kerntakendiscussie, 
bezuiniging op de vier grote culturele instellingen, beperkte 
middelen, stimuleren ondernemerschap en eigen 
verantwoordelijkheid, om vernieuwing.

In het najaar 2016 is het 
samenspraakproces aan de raad 
voorgelegd. De nota wordt in het 
eerste kwartaal 2017 ter 
besluitvorming aan de raad 
voorgelegd.

In de kerntakendiscussie is 
aangegeven dat het onderhoud van 
bestaande beeldende kunst als 
specifiek onderdeel in de nota Kunst & 
Cultuur moet worden meegenomen.
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Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te 
realiseren.

Doelstelling 1 (Culturele instellingen)
De discussie over kerntaken van de gemeente Veldhoven is gevoerd. Reeds eerder is een 
discussie gevoerd over de subsidies van de professionele instellingen.

De raad heeft gekozen voor een substantiële bezuiniging op de vier culturele instellingen. 
De instellingen intensiveren de samenwerking en hebben daartoe een gezamenlijk 
beleidsplan Cultuurkwartier Veldhoven 2016-2020 geschreven. Dit beleidsplan is gericht op 
het verder versterken van de inhoudelijke en operationeel samenwerking alsook verdere 
samenwerking op het terrein van huisvesting. De verplaatsing van de muziekschool is 
voorzien in 2017 . Nadere afspraken daartoe worden gemaakt bij de opstelling van het 
budgetcontract per instelling.

Doelstelling 2 (Evenementenbeleid)
In 2017 wordt overleg gevoerd met betrokken partijen om te komen tot een al dan niet 
gewenste afschaling van de garantstelling evenementen

Doelstelling 3 (Kunst- en cultuurbeleid)
In 2017 worden de resultaten van het samenspraak traject over de nieuwe richting op 
kunst- en cultuurbeleid aan de raad voorgelegd.

Subsidies in dit programma:
Conform de aanbeveling van de Rekenkamercommissie wordt in elk programma zichtbaar 
gemaakt welke subsidies opgenomen zijn in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

product Naam
Totaal WBP
(x e 1.000)

6300 Bibliotheek 977
6301 Muziekschool 916
6302 Beeldende kunst (expositie) 15
6305 Lokale Omroep 32
6306 Theater 1.010
6307 Cultuurhistorie 225
6308 Evenementen 89
6309 Amateurkunst 123
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Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Pr0d. Omschrijving Rek. Begr. _________________Begroting______________
nr. producten programma 11 2015 2016 2017 I 2018 I 2019 I 2020

Lasten
6300 Bibliotheek

6301 Muziekschool

6302 Beeldende kunst

6303 Kunst- en cultuurbeleid

6304 Cultuureducatie

6305 Lokale omroep

6306 Theater De Schalm

6307 Cultuurhistorie

6308 Evenementen

6309 Amateurkunst

6310 Gem. en rijksmonumenten

1.278

1.075

74

30

17

46

1.262

247

136

151

95

4.411

1.166

1.010

85

54

17

37

1.265

229

154

164

158

4.339

983

961

54

30

11

35

1.273

213

108

116

128

3.912

932

776

54

31

11

35

1.203

224

108

116

129

3.619

932

776

54

31

11

35

1.201

210

109

116

129

3.604

932

775

54

31

11

35

1.199

210

109

116

130

3.602

Baten
6306 Theater De Schalm 111

6308 Evenementen 2

113 0 0 0 0

Saldo (- = nadeel) -4.298 -4.339 ļ -3.619 -3.604 -3.602

Samenstelling lasten
Directe lasten 

Kapitaallasten

4.249 4.105 3.591 3.249 3.237 3.238

162 234 370 367 364

4.411 4.339 3.619 3.604 3.602

Samenstelling baten
Directe baten 2

Onttrekking reserves & voorzieningen 111

113 0 0 0 0

Saldo (- = nadeel) -4.298 -4.339 -3.619 -3.604 -3.602

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Prod. I | Begroting (x C 1.000)

nr. Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid | 2017 | 2018 2019 2020

6302 Structurele bezuiniging beeldende kunst 26 26 26 26

Saldo (- = nadeel) 26 26 26 26

6302 Beeldende kunst:
In de begrotingspost voor beeldende kunst is jaarlijks een bedrag beschikbaar van C 46 
voor onderhoud kunstwerken. De gemeente heeft de verplichting (auteurswet) om als een 
goed huisvader voor kunstwerken te zorgen. Het is dus aangewezen om een budget in 
stand te houden waarmee acute probleemsituaties qua onderhoud opgelost kunnen worden. 
Die situaties komen elk jaar voor, met name door graffiti. Van het budget van C 46 wordt
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een bedrag van C 20 daarvoor toereikend geacht. Het terugbrengen van het beschikbare 
budget met C 26 heeft geen nadelige consequenties.
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2.1.12 Sport en recreatie

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

(Sport-)verenigingen dienen vele doelen. In de kern bieden zij recreatie en dragen zij bij 
aan de verbetering van de gezondheid. De gemeente Veldhoven hecht hier grote waarde 
aan en stimuleert sport en beweging. Minstens zo belangrijk is de opvoedende taak voor 
jeugd en jongeren, het verhogen van de sociale cohesie en het nemen van 
maatschappelijke verantwoordelijkheden. Dit werk wordt voor het grootste deel uitgevoerd 
door vrijwilligersorganisaties. Dit geldt voor zowel individuele vrijwilligers als het 
vrijwilligerswerk in clubverband. Vrijwilligerswerk vraagt steeds meer (beleids-)aandacht. 
Onderlinge samenwerking tussen de verenigingen wordt gestimuleerd. Zonder die 
samenwerking kan hun voortbestaan in de toekomst in gevaar komen.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Zwembad
Over te gaan tot sluiting van het openbaar zwembad.

In 2016 is helder welk traject en 
tijdspad gevolgd wordt tot 
sluiting van het zwembad en wat 
de verdere consequenties hiervan
zijn.

2 Kunstgrasvelden
Er komt er een meerjarenplanning van de aanleg van 
kunstgrasvelden. Optimaal gebruik wordt nagestreefd, zoals 
medegebruik. We stellen plannen bij op basis van financiële 
haalbaarheid. We respecteren formeel al toegezegde en 
lopende afspraken.

De planning wordt medio 2017 
aan de gemeenteraad 
aangeboden, volgend op de nota 
Sport die in december 2016 is 
aangeboden.

3 Sportstimulering
Het sportstimuleringsprogramma gericht op jong en oud 
wordt voortgezet.

1) Tweejaarlijkse evaluatie 
programma en resultaten.

4 Kermissen
In samenspraak met de wijk blijven kermissen in de oude 
Veldhovense kernen behouden.

2) 7o niet sporters 

Het aantal kermissen.

5 Accommodaties
Verenigingen worden gestimuleerd om samen te werken en 
waar mogelijk accommodaties te delen en in te zetten voor 
andere doelen.
Alle kleedaccommodaties worden geprivatiseerd.

We willen dat verenigingen zelf zorgen voor het onderhoud 
van de sportaccommodaties.

Verslaglegging in 2017 van 
samenwerkingsactiviteiten, 
onderhoud in eigen beheer en 
gebruik en privatisering 
accommodaties, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van de nulmeting 
die in 2014 heeft plaatsgevonden.
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Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te 
realiseren.

Doelstelling 1 (Zwembad)
In 2017 wordt toegewerkt naar de sluiting van het zwembad conform raadsbesluit 12 juli 
2016. Eind 2016 zal hierover meer duidelijkheid worden verschaft.

Doelstelling 2 (Kunstgrasvelden)
Inmiddels zijn alle complexen uitgerust met kunstgrasvelden, behalve van één korfbalclub. 
Bij nieuw aan te leggen kunstgrasvelden is het uitgangspunt worden gehanteerd dat er 
sprake dient te zijn van cofinanciering.

Doelstelling 3 (Sportstimulering)
Hieronder valt het stimuleren van sport en sportdeelname door het verstrekken van 
subsidies, waarbij dit zich voornamelijk richt op de kerndoelgroep jeugd. Een belangrijk 
onderdeel hiervan wordt vormgegeven binnen het project "dagarrangementen" 
(combinatiefuncties). In 2017 zal voor een nieuwe periode van de dagarrangementen een 
uitvoeringsplan worden opgesteld.
De nieuw op te stellen nota Sport besteedt aandacht aan sportstimulering voor iedere 
doelgroep.

Doelstelling 4 (Kermissen)
In de begroting is rekening gehouden met de organisatie van vier kermissen (Zeelst, 
Veldhoven Dorp, Oerle en d'Ekker).

Doelstelling 5 (Accommodaties)
De nieuwe op te stellen sportnota besteedt aandacht aan het verder overdragen van de 
exploitatie van de sportaccommodaties (exclusief sportaccommodaties Kempen Campus) 
aan de gebruikers alsmede aan het multifunctioneel gebruik daarvan en de samenwerking 
tussen verenigingen.

Subsidies in dit programma:
Conform de aanbeveling van de Rekenkamercommissie wordt in elk programma zichtbaar 
gemaakt welke subsidies opgenomen zijn in het Welzijnsbudgetplan (WBP).

product Naam
Totaal WBP
(x e 1.000)

6321 Zwemsport 621
6322 Sportstimulering Z algemeen 8
6322 Sportstimulering Z jeugdsport 85
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Wat gaat dat kosten? (productenraming)
Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 12

Lasten
6320 Buitensportaccommodaties

6321 Binnensportaccommodaties

6322 Sportstimulering 

6332 Kermissen

BegrotingRek.

2015

824

2.890

347

110

4.171

Begr.

2016

652

2.780

318

88

3.838

2017

654

2.586

285

2018

627

2.596

286

60

3.569

2019

624

2.606

286

56

3.572

2020

619

2.611

287

56

3.573

Baten
6320 Buitensportaccommodaties

6321 Binnensportaccommodaties

6322 Sportstimulering 

6332 Kermissen

131

813

73

36

1.053

91

868

1

34

994

94

886

1

34

94

886

1

34

1.015 1.015

94

886

1

34

1.015

Saldo (- = nadeel) -3.118 2.844 -2.554 -2.557 -2.558

Samenstelling lasten
Directe lasten 

Kapitaallasten

3.648

523

4.171

3.310

528

3.838

3.046 3.030

539

3.569

3.038

534

3.572

3.045

528

3.573

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

891

162

1.053

-3.118

904

90

994

2.844

925

90

1.015

-2.554

925

90

1.015

-2.557

925

90

1.015

-2.558
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2.1.13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

Wij communiceren open met onze inwoners. Wij luisteren naar en antwoorden helder op 
signalen uit de samenleving. Bij samenspraak is het verwachtingspatroon van de 
betrokkenen cruciaal. Samenspraak wordt daarom nadrukkelijker gekoppeld aan helder 
verwachtingsmanagement, waarbij actieve betrokkenheid wordt gestimuleerd. Bij de 
afweging voor het algemeen belang wordt maximaal rekening gehouden met het individuele 
belang en worden passende oplossingen gekozen.
Samenwerken in de regio is belangrijk maar mag niet leiden tot verlies van autonomie. 
Samenwerken dient voor alle partijen meerjarig winst op te leveren. Niet alleen in euros 
maar ook andere belangen.
Veldhoven streeft als derde grote gemeente naar een vooraanstaande rol binnen de diverse 
regionale samenwerkingsverbanden, zeker bij voor Veldhoven belangrijke onderwerpen.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Samenwerken met inwoners
Samenwerken is het sleutelbegrip in deze raadsperiode. Evaluatie en herinrichtingsvoorstel 
Efficiënt overleg tussen inwoners en gemeente, waarbij de bestaande overlegvormen 
inbreng van inwoners maximaal tot zijn recht komt is 
nodig.
Bestaande overlegvormen zijn geëvalueerd samen met de 
betrokken organisaties. Daar waar nodig worden 
bestaande overlegvormen opnieuw ingericht.

2 Gemeenteraad
Bij onomkeerbare besluiten wil de raad aan het begin van Aantal keuzenota's bij belangrijke
het proces zijn inbreng hebben. We streven bij belangrijke dossiers
dossiers op basis van een eerdere kaderstelling door de
raad naar een raads-keuze op basis van meerdere
mogelijkheden.

3 Raad en inwoners dichter bij elkaar brengen
We streven naar de inzet van nieuwe media om de 
communicatie tussen raad en de Veldhovenaar te 
verbeteren. In dit kader wordt ook de mogelijkheid 
onderzocht om de lokale omroep beter te benutten

Voorstel aan raad over 
raadscommunicatie te effectueren 
in 2017

4 Steunfractieleden
Het aantal steunfractieleden blijft maximaal drie per 
fractie. Na twee jaar kunnen steunfractieleden in 
bijzondere gevallen worden vervangen door fractieleden 
die niet op de kieslijst stonden. Het presidium stemt in 
met wijzigingen. Indien daarbij stemming noodzakelijk is 
gelden gewogen stemmen.

Aangepast reglement voor wat 
betreft de procedure voor 
benoeming van steunfractieleden
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren

Griffie
1. De griffie krijgt een actievere rol in het levendiger 
maken van de raadsvergadering. Beter benutten van de 
interne media zoals beeldpresentatie en internet. Griffie 
presenteert plan van aanpak levendiger maken 
raadsvergaderingen
2. Er wordt een inventarisatie gemaakt door de griffie naar 
de wensen en verbetering van inzet van (audiovisuele) 
hulpmiddelen met als doel de raadvergaderingen 
levendiger te maken en de toegankelijkheid van burgers 
naar raadsvergaderingen te vergroten zoals de raad op de 
TV.

1. Plan van aanpak levendiger 
maken raadsvergaderingen
2. Beschikbaarheid verbeteringen 
(audiovisuele) hulpmiddelen

6 Regionale samenwerking
Deelname aan elk samenwerkingsverband beoordelen we 
op meerwaarde voor Veldhoven.

Periodieke voortgangsrapportages 
aan de raad

5

Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te 
realiseren.

Doelstelling 1 (Samenwerken met inwoners)
Bestaande ("nieuwe ") overlegvormen zijnde samenspraak en Veldhoven aan tafel 
evalueren worden ook in 2017 voortgezet. De samenwerking met de burgers wordt zo 
maximaal mogelijk benut. Daar waar verbetering gewenst is na evaluaties zal deze worden 
ingevoerd.

Doelstelling 2 (Gemeenteraad)
Het vergaderschema 2017 bevat meer beeldvormende raadsavonden waardoor de raad bij 
belangrijke onderwerpen aan het begin van het proces betrokken is. Dit biedt de 
mogelijkheid om vaker keuzenota's aan de raad voor te leggen.

Doelstelling 3 (Raad en inwoners dichter bij elkaar brengen)
De raad zal een voorstel worden voorgelegd om met de inzet van (nieuwe) media de 
communicatie tussen raad en de inwoners van Veldhoven te verbeteren.
Gebleken is dat het niet mogelijk is op budgettair-neutrale basis of met beperkte uitgaven 
de (besluitvormende) raadsavonden door de Stichting Lokale Omroep Veldhoven op 
televisie uit te zenden.

Doelstelling 4 (Steunfractieleden)
De aanpassing van het Reglement van Orde van de raad heeft in het vierde kwartaal van 
2016 plaatsgevonden.

Doelstelling 5 (Griffie)
In 2017 wordt aan het presidium een plan van aanpak inzake het levendiger maken van de 
raadsvergaderingen voorgelegd, mede op basis van een inventarisatie van de wensen bij de 
fracties.

Doelstelling 6 (Regionale samenwerking)
Periodieke voortgangsrapportages aan de raad
De rapportages worden naar aanleiding van de opiniërende raadsbijeenkomst van april 
2016 ingevuld door (besloten) benen-op-tafel bijeenkomsten te houden. Daar wordt niet
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alleen ingegaan op de voortgang van onderwerpen, maar worden ook de actuele dilemma's 
met de raadsleden besproken.
Parallel daaraan worden raadsleden op de hoogte gehouden van de stand van zaken 
middels raadsinformatiebrieven of raadsinformatieavonden van de diverse 
samenwerkingsverbanden

Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 13

Lasten
6110 Bestuursorganen

6111 Bestuursorganen/overige 

6120 Communicatie

6130 Regionale samenwerking

6131 Ontwikk. samenwerk. N-Z

Begroting

1.607

1.224

500

814

65

1.141

1.168

505

837

31

671

879

56

975

2

679

888

56

978

2

688

898

56

980

3

4.210 3.682 2.583 2.603 2.625

Baten
6110 Bestuursorganen 

6130 Regionale samenwerking

Saldo (- = nadeel)

Samenstelling lasten
Directe lasten 

Kapitaallasten

Storting reserves & voorzieningen

Samenstelling baten
Directe baten

Saldo (- = nadeel)

132

47

179

-4.031

3.712

27

471

4.210

179

179

-4.031

-3.682

3.666

16

3.682

-3.682

-2.583 -2.603 -2.625

2.580 2.602 2.625

31

2.583 2.603 2.625

-2.583 -2.603 -2.625

867

56

973

2

0 0 0 0

2.607

3

0 0 0 0
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2.1.14 Publieksdienstverlening

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

De gemeentelijke dienstverlening is vraaggericht en laagdrempelig. Het uitgangspunt is dat 
informatie en diensten in de eerste plaats digitaal worden aangeboden op een toegankelijke 
en transparante werkwijze. In alle gevallen wordt rekening gehouden met inwoners die niet 
over digitale technieken beschikken en laaggeletterde inwoners.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Klanttevredenheid
1. De dienstverlening aan de burger is goed. Deze wordt om 
de twee jaar gemeten. Het streven in 2015 is minimaal een 
7.
2. Het klachtmeldsysteem is een voortdurend onderwerp van 
verbetering. Verbeterpunten zijn de communicatie, de 
afhandeling van klachten, de klachtenrubricering en de 
klanttevredenheidsmeting direct na een klantcontact. We 
meten de klantentevredenheid

2 Toegankelijkheid
1. De toegankelijkheid en bereikbaarheid van de diensten en 
producten worden voor alle inwoners gegarandeerd. De 
producten en diensten worden bij voorkeur digitaal 
aangeboden. We hebben oog voor mensen die geen toegang 
hebben tot de digitale media.
2. De wijkatlas wordt gedigitaliseerd en gecombineerd met 
relevante gegevens uit andere bestanden. Eens in de vier 
jaar, halverwege de zittingsperiode van de raad, worden de 
wijken gemonitord. We kijken naar lagere productiekosten 
en mogelijke samenwerking met andere actoren op dit 
gebied wordt onderzocht.

1. De uitkomst van 
klantenmetingen.
2a. Een aantoonbaar verbeterd 
klachtmeldsysteem in 2015.
2b. Beschikbaarheid klanten 
tevredenheidsmeting in 2015

1. Ten minste 60 7o van de 
diensten/producten die ook 
digitaal worden aangeboden via 
de website, worden digitaal 
verwerkt, waarbij de privacy van 
de burger is geborgd.
2. Beschikbaarheid digitale 
wijkatlas per 2015

Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te 
realiseren.

Doelstelling 1 (Klanttevredenheid)
Het klachtmeldingssysteem blijven we continu volgen en we streven constant naar 
verbeteringen.
Het onafhankelijk onderzoek naar klanttevredenheid uit 2016 heeft een continu karakter 
voor voorlopig 3 jaar en zal inzicht geven naar de actuele status voor alle balies met 
klantcontact en de bezoekers van de gemeentelijke website.
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Doelstelling 2 (Toegankelijkheid)
We blijven ook in 2017 investeren om het digitaal aanbieden van diensten I producten te 
laten groeien en dit voorkeurskanaal voor de dienstverlening meer effectief te krijgen.

Eens in de vier jaar worden, halverwege de zittingsperiode van de raad, de wijken 
gemonitord. In 2016 is de wijkatlas, als geëigend instrument uitgevoerd. De huidige 
wijkatlas is in 2016 verschenen en ook digitaal beschikbaar gesteld. De eerstvolgende 
wijkatlas zal in 2020 worden uitgevoerd.

Op het gebied van vergunningverlening werken wij binnen dit programma samen met 
verbonden partij Omgevingsdienst (ODZOB). Het gaat om de uitbesteding van 
werkzaamheden en inzet van flexibele personele capaciteit.

Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 14

Lasten
6140 Dienstverlening

6141 Documentenverstr. en mutaties

6142 Burgerlijke stand

6143 Verkiezingen

6520 Omgevingsvergunningen

Rek.

2015

1.190

1.173

95

86

1.296

3.840

Begr. Begroting

2016 2017 I 2018 I 2019 I 2020

1.153

1.098 982

44 59

82 114

1.178

3.555

990 975 981

59 55 56

114 114 114

923 933 944

2.086 2.077 2.095

Baten
6140 Dienstverlening

6141 Documentenverstr. en mutaties

6142 Burgerlijke stand

6520 Omgevingsvergunningen

29

663

82

1.282

2.056

725

67

1.079

1.871

690

69

701

66

1.015

1.782

620

103

1.013

1.736

543

148

1.047

1.738

Saldo (- = nadeel) 1.784 1.684 -304 -341 -357

Samenstelling lasten
Directe lasten 

Kapitaallasten

Samenstelling baten

3.837

3

3.840

3.552

3

3.555

2.052

16

2.068

2.071

15

2.086

2.063

14

2.077

2.083

12

2.095

Directe baten

Onttrekking reserves voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

2.027

29

1.871

2.056 1.871

1.782 1.736 1.738

1.782 1.736 1.738

1.784 1.684 -304 -341 -357
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2.1.15 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

Wat willen we bereiken?

Hoofdkader

Veldhoven voert een solide financieel beleid met een jaarlijks meer dan sluitende 
meerjarenbegroting. Ingrijpende bezuinigingen zijn niet te voorkomen. De focus van het 
financiële beleid ligt op het verbeteren van de schuldenpositie. Dit houdt in dat er 
structureel wordt gestuurd op het terugbrengen van kosten en het genereren van 
inkomsten.

Doelstellingen

De volgende tabel geeft de doelstellingen met de meetindicator weer.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren

1 Verlaging vreemd vermogen
1. Belangrijke middelen om de schuldpositie te verbeteren 1. 

zijn stimulering van woningbouw, de versobering van 
taken, het afstoten van gemeentelijke eigendommen, 
nauwe samenwerking met buurgemeenten en 
heroverweging van outsourcing en inhuur. Grote 
veranderingen zoals een andere opzet van Zilverackers
zijn hierbij bespreekbaar.

2. We willen de stijging van de woonlasten beperken tot de 2. 
inflatiecorrectie. De woonlasten blijven zich positief 
onderscheiden van het landelijk gemiddelde.

De schuldenpositie 
verbetert.

Jaarlijkse meting van de 
stijging van de woonlasten

Gemeentelijke woonlasten gezin C 592,41 (in euro's)

De WOZ-waarde als grondslag voor de berekening van de 
onroerende zaakbelasting (onderdeel woonlasten)

C 257.000 (in euro's)

3. Trendmatige budgetverhogingen zijn niet van deze tijd, 3. bespreking trendmatige
de inflatiecorrectie is de bezuinigingstarget voor alle budgetverhogingen in begroting 
beleidsterreinen. De inflatiecorrectie is onderdeel van 
nieuwe begrotingsbesprekingen

2 Planning & Control cyclus
Structurele uitgaven worden gefinancierd uit structurele 
inkomsten. Bij het opstellen van het coalitieprogramma en 
de jaarprogramma's wordt gebruik gemaakt van de 
Planning & Control cyclus. In de afwijkingenrapportage 
worden eventuele afwijkingen ten opzichte van de financiële 
doelstellingen in beeld gebracht en waar nodig bijgestuurd.

De P&C- cyclus wordt gevolgd.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren

Bedrijfsvoering
Met de term bedrijfsvoering wordt bedoeld de sturing en 
beheersing van alle primaire en ondersteunende processen 
in de organisatie. Van dit begrip zijn talrijke definities in 
omloop. De kern ervan is dat het de aansturing van de 
organisatie betreft, zoals die onderscheiden kan worden van 
de feitelijk uitvoering (het daadwerkelijk maken van 
producten en het verlenen van diensten) en van het bepalen 
van beleid (keuzes maken over wat wel en wat niet te 
doen).
De volgende indicatoren geven wij voor het onderdeel 
bedrijfsvoering.

a. Formatie
b. Bezetting
c. Apparaatskosten (in euro's per inwoner)
d. Externe inhuur
e. Overhead

a. 6,3 Fte per 1.000 inwoners
b. 6,3 Fte per 1.000 inwoners
c. C 90,90 per inwoner
d. Externe inhuur 10,37 van 

totale loonsom + totale 
kosten inhuur externen

e. Overhead 9,27 van totale 
lasten

3

Wat gaan we daarvoor doen?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij uitvoeren om de doelstellingen te 
realiseren.

Doelstelling 1 (Verlaging vreemd vermogen)
De geprognosticeerde stand van het vreemd vermogen is weergegeven in tabel 1 van de 
financieringsparagraaf. Te zien is dat de langlopende geldleningen ultimo 2015 C 139 
miljoen bedraagt, ultimo 2020 verwachten wij C 146 miljoen. Om het terugdringen hiervan 
te realiseren is de noodzaak tot een terughoudend investeringsbeleid en het daadwerkelijke 
realiseren van inkomsten (bouwgrondexploitatie) nog onverminderd van kracht is.

Doelstelling 2 (Planning S Control cyclus)
Alle rapportages voortvloeiend uit de Planning ŭ Control cyclus, Voorjaarsnota, Begroting, 
kwartaalrapportages en een jaarrekening zullen zorgvuldig en tijdig worden opgesteld. Wij 
werken aan een constante verbetering van deze rapportages.
Wij verrichten activiteiten op het gebied van financieel beleid en beheer die leiden tot een 
solide financiële positie en een sluitende (meerjaren)begroting.

Doelstelling 3 (Bedrijfsvoering)
De inzet van onze organisatie is gericht op het handhaven van het niveau van het 
Veldhovense woon-, leef- en werkklimaat voor de Veldhovense burgers en bedrijven. De 
ambtelijke organisatie ondersteunt het bestuur en is de Veldhovense inwoners en 
bedrijven van dienst. Bij het realiseren van deze doelstelling zijn de verbonden partijen 
Bizob en BNG betrokken.
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Wat gaat dat kosten? (productenraming)

Bovenstaande activiteiten worden financieel als volgt vertaald in de productenraming:

Prod. Omschrijving
nr. producten programma 15

Lasten
6610 Financiering

6611 Algemene baten en lasten

6612 Belastingen

6613 Algemene uitkering

6614 Overhead

Baten
6610 Financiering

Algemene baten en lasten 

Belastingen 

Algemene uitkering 

Overhead

Begroting

6611

6612

6613

6614

Saldo (- = nadeel)

Samenstelling lasten
Directe lasten 

Kapitaallasten

Storting reserves & voorzieningen

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

39

5.915

676

4

6.634

303

8.187

9.485

32.373

50.348

43.714

763

39

5.832

6.634

44.830

5.518

50.348

23

6.974

756

4

7.757

316

6.773

9.552

34.297

50.938

43.181

2.718

23

5.016

7.757

44.726

6.212

50.938

313

2.148

9.799

33.866

10.111

339

43.714 43.181

387 548 448

658 665 673

4 4 4

9.428 9.498 9.538

10.478 10.716 10.664

313 313 314

48 295 234

10.035 10.138 10.235

34.019 34.398 35.010

113 116 117

44.528 45.260 45.910

34.050 34.544 35.246

10.070 10.335 10.335

314 256 204

94 125 125

10.478 10.716 10.664

44.120 44.704 45.465

408 556 445

44.528 45.260 45.910

34.050 34.544 35.246

Bijstellingen bestaand en nieuw beleid

Prod. Begroting (x C 1.000)

nr. Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid 2017 I 2018 I 2019 I 2020

6611

6611

6611

6611

6611

6611

6611

6611

6613

Rollend materieel 2019 Verreiker (C 30)

Rollend materieel 2019 openbaar groen (C 119)

Rollend materieel 2020 gladheidbestrijding (C 51)

Aframen taakstelling kerntakendiscussie 2 

Bijstelling kosten vennootschapsbelasting

Bijstelling dekking kosten vennootschapsbelasting via algemene reserve 

Rente doorbelasting aan nieuwe investeringen 

Verlaging personele kosten 

Bijstelling algemene uitkering

-338

-40

40

57

496

-338

380

-380

-2

-7

-338

98

-98

-3

-16

-4

-338

198

-198

6

SalSaldo (- = nadeel) 215 -338 -347 -355
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Toelichting:

6611 Rollend materieel:
Betreft toevoeging van de jaarschijven 2019 en 2020 van de vervangingsinvesteringen voor 
rollend materieel. Voor 2019 betreft het een vervangingsinvestering voor Openbaar Groen 
en gladheid, voor 2020 betreft het voertuigen ten behoeve van gladheidsbestrijding.

6611 Aframen taakstelling kerntakendiscussie 2:
Als gevolg van de kerntakendiscussie is in totaal C 90 als bezuiniging opgevoerd. Dit betreft 
C 60 op Groen en C 30 op Wegen. Aan het restant van de taakstelling (C 248) is geen 
invulling gegeven en deze vervalt.

6611 Bijstelling vennootschapsbelasting:
Deze wijziging is het gevolg van de herrekende te betalen vennootschapsbelasting over de 
resultaten van de bouwgrondexploitatie. Enerzijds is deze wijziging het gevolg van 
bijgestelde resultaten voor bouwgrondexploitatie (verwezen wordt naar programma 1 en de 
paragraaf grondbeleid), anderzijds zijn de kosten voor bovenwijkse voorzieningen fiscaal 
voor 1000Zo meegenomen (in de begroting 2016 was dit nog 500Zo). Dit leidt tot een lager 
verwacht fiscaal resultaat en daarmee tot lagere lasten voor vennootschapsbelasting. 
Tegenover de lasten voor vennootschapsbelasting staat een onttrekking aan de vrije reserve 
omdat de resultaten van bouwgrondexploitatie in de vrije reserve worden gestort. De 
onttrekking aan de vrije reserve verandert op dezelfde manier als de lasten voor 
vennootschapsbelasting.
Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat alleen de activiteiten van bouwgrondexploitatie 
worden betrokken in de vennootschapsbelasting. Opgemerkt wordt dat afstemming met de 
belastingdienst nog plaats gaat vinden.

6611 verlaging personele kosten:
Voorgesteld wordt om de middelen voor investering in de organisatie met C 57 incidenteel 
te verlagen. Deze middelen zijn gereserveerd om de effecten van de bezuinigingsoperatie 
waarbij 15,4 fte is bezuinigd op te vangen. Bevorderen van mobiliteit is een van de 
belangrijkste middelen die ingezet worden. Door middelen 1 jaar te verlagen wordt dit 
beleid enigszins vertraagd.

6613 Bijstelling algemene uitkering:
Gemeenten ontvangen een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds voor 2017. Per 
gehuisveste statushouder wordt een bedrag ontvangen. Het definitieve bedrag wordt 
bekend gemaakt in de septembercirculaire 2016, maar voorlopige berekeningen gaan uit 
van een bedrag van C 4 per statushouder. Rekening houdend met een taakstelling van 112 
te huisvesten personen komt dit voor Veldhoven uit op een bedrag van C 496 voor 2017.
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2.2 Paragrafen 

Lokale heffingen2.2.1

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de aspecten die betrekking hebben op de lokale heffingen van de 
gemeente Veldhoven. Dat zijn de volgende:

1. onroerende zaakbelasting;
2. afvalstoffenheffing;
3. rioolheffing;
4. hondenbelasting;
5. begraafrechten;
6. marktgelden;
7. toeristenbelasting;
8. tarieven dienstverlening aan derden;
9. reclamebelasting Kromstraat;
10. reclamebelasting City Centrum;
11. leges;
12. parkeerbelasting;
13. kwijtscheldingsbeleid;
14. woonlasten (voor een gemiddeld gezin).

1. Onroerende zaakbelasting

De onroerende zaakbelasting (hierna: OZB) bestaat uit een eigenarenbelasting en een 
gebruikersbelasting. De gebruikersbelasting geldt niet voor woningen. Niet-woningen zoals 
bedrijfspanden worden wel aangeslagen voor het gebruik. De OZB is een zogeheten 
tijdstipbelasting, waarbij de toestand op 1 januari bepalend is. Wijzigingen na die datum 
hebben geen invloed op de hoogte van de heffing. Het tarief bedraagt een percentage van 
de WOZ-waarde (Wet waardering onroerende zaken). De WOZ-waarde geldt als 
heffingsgrondslag. Niet alleen gemeenten hanteren de WOZ-waarde als een basis voor 
belastingheffing, maar ook de Belastingdienst en waterschappen. De WOZ-waarde is de 
waarde die aan een onroerende zaak moet worden toegekend als het volle en onbezwaarde 
eigendom aan de hoogstbiedende wordt verkocht. Voor niet-woningen (met uitzondering 
van rijksmonumenten) geldt dat de gecorrigeerde vervangingswaarde de grondslag is als 
deze hoger is dan de waarde in het economisch verkeer.

Macronorm
De limitering van de OZB-tarieven is op 1 januari 2008 vervallen. Omdat dit niet mag leiden 
tot een onevenredige stijging van de collectieve lastendruk is er een macronorm ingesteld 
die de landelijke opbrengststijging van de OZB moet beperken. Gebleken is dat deze 
macronorm niet aan de verwachtingen voldoet.
Omdat van verschillende kanten aangegeven is dat men een uitbreiding wil van de 
gemeentelijke mogelijkheden om belastingen te heffen is er een onderzoek gestart naar een 
mogelijke verruiming van het gemeentelijke belastinggebied. Een beheerste ontwikkeling 
van de gemeentelijke lastenstijging behoort eveneens tot dit onderzoek.
Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer bouwstenen gegeven voor een 
hervorming van het lokaal belastinggebied. Verschuiving van Rijks- naar 
gemeentebelastingen zou op de agenda van het volgende kabinet moeten staan.
De bouwstenen passen bij het streven van de VNG naar meer financiële flexibiliteit voor 
gemeenten. Ze liggen in lijn met de aanbevelingen die de commissie Financiële ruimte voor 
gemeenten (commissie-Rinnooy Kan) vorig jaar deed in het rapport 'Bepalen betekent 
betalen'.

85



Het VNG zal samen met de gemeenten de bouwstenen toetsen aan ijkpunten, zoals dat een 
groter belastinggebied geen doel op zich is, maar de band tussen bepalen, betalen en 
verantwoorden moet versterken.
De VNG wil aandacht voor de uitwerkingsdetails van een eventuele vergroting van het 
gemeentelijk belastinggebied en ziet een koppeling met de lokale democratie. Het bestuur 
van de VnG heeft daarom besloten om de uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied 
in samenhang te bespreken met lokale democratie en autonomie.
Vooralsnog is de macronorm voor 2017 vastgesteld op 1,970Zo.

Hertaxatie

Volgens de Wet waardering onroerende zaken moet de waarde van de onroerende zaken in 
de gemeente worden bepaald op een vaste datum: de zogeheten waardepeildatum. De 
WOZ-waarde dient als heffingsmaatstaf voor de OZB en de waardepeildatum ligt wettelijk 
een jaar vóór het begin van het tijdvak waarvoor deze wordt gebruikt. Voor 2017 is de 
wettelijke waardepeildatum dus 1 januari 2016. Alle WOZ-objecten worden getaxeerd op de 
waarde van de waardepeildatum.

Op basis van de meest recente informatie wordt geschat dat de waarde van woningen 
tussen de vorige (01-01-2015) en de nieuwe peildatum (01-01-2016) is gestegen met 
ongeveer 40Zo. Voor niet-woningen is de waardeontwikkeling over dezelfde periode te 
verwaarlozen.

Opbrengst voor 2017
In 2015 is aangekondigd dat de opbrengst van de OZB in de jaren 2016 tot en met 2018 
jaarlijks met 2,50Zo wordt verhoogd. De gewenste opbrengst voor 2017 bedraagt met 
toepassing van deze 2,50Zo verhoging C 9.110.120.

Gevolgen WOZ-herwaardering en OZB-tarieven 2017
De tarieven worden voor 2017 aangepast aan de waardeontwikkeling tussen de peildata 1 
januari 2015 en 1 januari 2016. Dit resulteert in de volgende tarieven voor 2017:

» eigenarendeel woningen: 0,0984Zo (tarief 2016: 0,1014Zo)
» eigenarendeel niet-woningen: 0,2017Zo (tarief 2016: 0,1962Zo)
» gebruikersdeel niet-woningen: 0,12860Zo (tarief 2016: 0,1377Zo)

2. Afvalstoffenheffing

De kosten die verbonden zijn aan het beheer van de huishoudelijk afvalstoffen worden 
omgezet in tarieven. Voor het jaar 2017 wordt begroot dat deze kosten C 3.838.898 
bedragen. Deze kosten moeten over de daarvoor in aanmerking komende objecten worden 
omgeslagen.
Met ingang van 1 oktober 2015 is begonnen met een nieuwe methode van afvalinzameling. 
Dit heeft tot gevolg dat de kosten naar alle verwachting zullen dalen.

Het vorenstaande in aanmerking genomen kan het tarief voor 2017, om tot een volledige 
kostendekking te komen, ten opzichte van 2016 met 1,62Z dalen.
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Tabel 1: Ontwikkeling afvalstoffenheffing

2014 2015 2016 2017
Afvalst.
heffing
Eenpers.
Huish.
Basistarief 155,26 147,57 141,44 139,13
Tarief
minicont.

172,51 163,98 157,15 154,59

Tarief
ondergr.

155,26 147,57 141,44 139,13

Meerpers.
Huish.
Basistarief 229,20 217,85 208,79 205,39
Tarief

minicont.
246,45 234,25 224,50 220,85

Tarief
ondergr.

229,20 217,85 208,79 205,39

Vanwege hogere opbrengsten, lagere contractprijzen en besparingen op onder andere de 
loonkosten over de afgelopen jaren wordt in belastingjaar 2017 C 3,40 teruggegeven (2016 
C 0,86). Deze teruggave geschiedt in de vorm van een lastenvermindering op het 
totaalbedrag van de aanslag "Gemeentebelastingen 2017".

Berekening kostendekkendheid van de Afvalstoffenheffing
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente C 3.773.656,50
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen C 891.779,14
Netto kosten taakveld C 2.881.877,40
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente C 147.397,94
BTW C 744.078,09
Totale kosten C 3.773.353,40
Opbrengst heffingen C 3.773.353,40
Dekkingspercentage 10007o

3. Rioolheffing

Deze heffing dient ter bekostiging van de wettelijke taken die de gemeente heeft gekregen 
in het kader van de Wet gemeentelijke watertaken. Dankzij deze wet kunnen gemeenten, 
naast de zorg voor het rioleringsstelsel, beter de regie voeren over regenwater in bewoond 
gebied en hun zorgplicht in het kader van de grondwaterproblematiek uitvoeren.

Om in 2017 tot een volledige kostendekking te komen moet het tarief ten opzichte van 
2016 met 40Zo stijgen. Dat houdt in dat in 2017 het meest gangbare tarief C 139,83 
bedraagt.
Tabel 2 toont het tarievenverloop. Vanwege extra inkomsten over voorafgaande jaren 
wordt, conform de wens van de raad, een bedrag van C 17,76 (2016 C 17,84) aan de 
burgers teruggegeven middels een korting op het aanslagbiljet "Gemeentebelastingen 
2017".
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Tabel 2: Tarievenverloop rioolheffing

2014 2015 2016 2017

Rioolrechten 127,13 131,99 134,46 139,83

Berekening kostendekkendheid van de rioolheffing
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente C 5.758.652,80
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen C 3.663.083,75
Netto kosten taakveld C 2.095.569,05
Toe te rekenen kosten:
Overhead incl. (omslag)rente C 160.443,91
BTW C 309.683,07
Totale kosten C 2.565.696,03
Opbrengst heffingen C 2.565.696,03
Dekkingspercentage 10007o

4. Hondenbelasting

Bij het instellen van de hondenbelasting gaf de raad aan dat het tarief in principe 
kostendekkend moet zijn.
Thans is er een daling waarneembaar in het aantal honden. Besloten is om periodiek 
steekproefsgewijs controles in de gemeente te houden.

Het tarief voor het houden van een hond moet, omdat het aantal geregistreerde honden is 
gedaald en de kosten zijn gestegen, voor het jaar 2017 ten opzichte van 2016 met C 3,80 
naar boven worden bijgesteld naar C 82,53. De onderstaande tabel toont het 
tarievenverloop.

Tabel 3: Tarievenverloop hondenbelasting

2014 2015 2016 1 2017

Tarief per 
hond

91,95 86,83 78,73 82,53

Kenneltarief 275,85 260,49 236,19 247,59

5. Begraafrechten

Voor het jaar 2017 worden de tarieven niet verhoogd.

6. Marktgelden

De marktgelden worden geheven van standhouders op de weekmarkt op het Meiveld. Zij 
betalen deze vergoeding voor het innemen van een standplaats op de als marktplaats 
aangewezen gemeentegrond, voor de verkoop van goederen waarvoor de markt bestemd is. 
Daarnaast brengen we een bedrag van C 0,50 per maand per meter in rekening voor 
reclame- en promotiegelden. Er is vooralsnog geen reden om deze gelden te verhogen.
Voor het jaar 2017 zullen de marktgelden niet worden verhoogd.
Het is voor dit product niet mogelijk om met marktconforme tarieven te werken om een 
volledige kostendekking te bereiken. De marktgelden worden dan te hoog voor de 
standplaatshouders met een mogelijke leegloop van de markt tot gevolg.
De onderstaande tabel toont het tarievenverloop.
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Tabel 6: Tarievenverloop marktgeiden

2014 2015 2016 2017

Losse standpl. Per 
dag, per meter

1,71 1,73 1,74 1,74

Vaste standpl. per 
kwartaal per meter

19,02 19,23 19,35 19,35

Standwerkerplaats 
per dag

1,71 1,73 1,74 1,74

7. Toeristenbelasting

Deze belasting wordt geheven van mensen die binnen de gemeente verblijven door 
overnachting tegen vergoeding. Toeristen maken immers gebruik van gemeentelijke 
voorzieningen, maar betalen geen belastingen binnen Veldhoven. Vorig jaar is tijdens de 
begrotingsbehandeling afgesproken dat het tarief in 2017 zal worden verhoogd naar C 1,60. 
Van deze C 1,60 komt vanaf 2017 C 0,45 ten goede aan de toeristenbranche en C 1,15 ten 
goede aan de algemene middelen. Er is onderzoek verricht naar de mogelijkheden om in 
2017 te komen tot een differentiatie in het tarief waarbij voor campings een lager tarief zal 
worden gehanteerd. Gebleken is dat een dergelijke situatie zal leiden tot disproportionele 
hogere lasten voor overnachtingen in de overige categorieën en daarom niet wenselijk is.

8. Tarieven dienstverlening aan derden

De gemeente streeft bij deze heffingen naar een kostendekkend tarief. Omdat er voor 2017 
geen inflatie is worden deze tarieven niet verhoogd.

9. Reclamebelasting Veldhoven-Dorp

In Veldhoven-Dorp is een Centrummanagement in het leven geroepen. Om te 
bewerkstelligen dat alle ondernemers meebetalen om de kwaliteit van deze winkelstraat te 
verbeteren is vanaf 2011 reclamebelasting ingevoerd. De belasting bestaat enerzijds uit een 
minimum te betalen bedrag van C 200 per belastingplichtige. Anderzijds wordt voor het jaar 
2017 een bedrag van C 2,48 per C 1.000 aan WOZ-waarde in rekening gebracht zodra de 
WOZ-waarde C 81.000 overstijgt. Het maximum te betalen bedrag is C 700. De opbrengsten 
worden rechtstreeks, met uitzondering van de perceptiekosten, in een ondernemersfonds 
gestort. Uit dit fonds worden activiteiten betaald die de kwaliteit van het winkelgebied een 
impuls geven en het winkelklimaat aantrekkelijk maken.

Tabel 5: Tarievenverloop reclamebelasting Kromstraat

2014 2015 2016 2017

tarief per C 1.000,00 2,32 2,55 2,74 2,48
WOZ-waarde

10. Reclamebelasting Veldhoven City Centrum

Per 1 januari 2015 is in het City Centrum een Centrummanagement in het leven geroepen. 
Door de invoering van een reclamebelasting wordt ervoor gezorgd dat alle ondernemers 
hieraan meebetalen.
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Deze reclamebelasting is op dezelfde leest geschoeid als de reclamebelasting van de 
Kromstraat en bestaat enerzijds uit een minimum te betalen bedrag van C 300 per 
belastingplichtige. Anderzijds wordt voor het jaar 2017 een bedrag van C 2,34 per C 1.000 
aan WOZ-waarde in rekening gebracht zodra de WOZ-waarde C 128.000 overstijgt. Het 
maximum te betalen bedrag is C 4.000.

De opbrengsten, eveneens met uitzondering van de perceptiekosten, worden in een 
ondernemersfonds gestort. Net als bij de Kromstraat kunnen hiervan activiteiten worden 
betaald die de kwaliteit van het winkelgebied ten goede komen.

Tabel 6: Tarievenverloop reclamebelasting City Centrum

2015 2016 2017

tarief per C 1.000,00 2,18 2,47 2,34
WOZ-waarde

11. Leges

De gemeente streeft naar een evenredige verhouding tussen de kosten en baten van dit 
product. Een uitzondering hierop vormen de wettelijk voorgeschreven tarieven.
Bij de vaststelling van de tarieven wordt rekening gehouden met het omtrent de leges 
vastgestelde beleid.

Berekening kostendekkendheid van de legesheffing
Titel I
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente C 801.290,41
Inkomsten taakveld(en) C 800.767,51
Dekkingspercentage Titel I 99,930Zo
Titel II
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente C 967.109,95
Inkomsten taakveld(en) C 966.963,83
Dekkingspercentage Titel II 99,980Zo
Titel III
Hoofdstuk 1
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente C 11.001,84
Inkomsten taakveld(en) C 11.000,40
Dekkingspercentage hoofdstuk 1 99,980Zo
Hoofdstuk 2
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente C 32.800,51
Inkomsten taakveld(en) C 1.624,80
Dekkingspercentage hoofdstuk 2 4,950Zo
Van de hoofdstukken 3 tot en met 7 van Titel
III kan geen dekkingspercentage worden 
gegeven omdat er geen kosten zijn gemaakt 
met betrekking tot de in deze hoofdstukken 
vermelde onderwerpen.
Dekkingspercentage Titel III 28,820Zo
Totaal Legesverordening
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente C 1.812.202,71
Inkomsten taakveld(en) C 1.780.356,54
Dekkingspercentage totaal 
legesverordening

98,240Zo
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12. Parkeerbelasting

Aangezien in Veldhoven betaald parkeren is ingevoerd, geldt de tariefheffing als een 
belastingheffing (de zogeheten parkeerbelasting). Als bij een controle niet zichtbaar is dat 
parkeerders het tarief hebben betaald, volgt een naheffing. Dit geldt op alle aangewezen 
terreinen in het centrum en de parkeerlocatie De Meent (onder de City Passage). Een 
uitzondering vormt de parkeergarage onder het Meiveld, waar een ander betaalsysteem 
geldt (afrekenen bij verlaten van de garage). Het tarief bedraagt momenteel C 1,30 per uur. 
In 2017 wordt een omzet van circa C 1.3 miljoen verwacht voor de terreinen en 
parkeergarages.

De onderstaande tabel toont het tarievenverloop.

Tabel 4: Tarievenverloop parkeerbelasting

2014 2015 2016 2017
Parkeertarief 1,30 1,30 1,30 1,30
per uur

13. Kwijtscheldingsbeleid

Personen die niet in staat zijn om bepaalde belastingen of heffingen te betalen, kunnen in 
aanmerking komen voor (volledige) kwijtschelding. Dit geldt voor de onroerende 
zaakbelasting (onder strikte voorwaarden), de hondenbelasting (alleen voor één hond) en 
de afvalstoffen- en rioolheffing.
Voor leges, marktgelden en begraafrechten is kwijtschelding vanwege het retributieve 
karakter niet mogelijk.

Vanaf het jaar 2010 wordt volledige kwijtschelding verleend aan iedereen die aan de 
voorwaarden voldoet. Ook zijn de toegestane spaartegoeden verruimd en kunnen 
belastingplichtigen voortaan onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor 
automatische kwijtschelding.
Vanaf 2011 is het eveneens voor ondernemers mogelijk om een verzoek tot kwijtschelding 
in te dienen voor hun privé-belastingschulden.

14. Woonlasten gemiddeld gezin

Voor een gemiddeld gezin stijgen de lasten in 2017 gemiddeld met C 0,86 ten opzichte van 
2016. Uitgaande van een gemiddelde waardestijging van de woningen van 40Zo bedraagt de 
te verwachte WOZ-waarde voor een gemiddelde woning voor het jaar 2017 ongeveer C 
257.000.
Voor de onroerende zaakbelasting is van deze waarde uitgegaan.

Tabel 7: Verloop woonlasten

2014 2015 2016 2017

OZB eigenaren C 219,76 C 244,98 C 251,47 C 252,89

Afvalstoffenheffing C 246,45 C 234,25 C 224,50 C 220,85

Rioolrechten C 127,13 C 131,99 C 134,46 C 139,83

C 593,34 C 611,22 C 610,43 C 613,57

Lastenvermindering afvalstoffen -C 7,55 -C 1,21 -C 0,86 -C 3,40

Lastenvermindering riool -C 33,80 -C 7,46 -C 17,84 -C 17,76

Totaal C 551,99 C 602,55 C 591,73 C 592,41
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Begrote opbrengsten belastingen en heffingen

Tabel 8: Begrote totale opbrengsten gemeentelijke belastingen en heffingen in 2017

II Heffing (x C 1.000) Begr.
2014

Rek.
2014

Begr.
2015

Rek.
2015

Begr.
2016

Begr.
2017

OZB 7.443 7.410 8.372 8.788 8.916 9.110
Parkeerbel. 1.552 1.286 1.571 1.200 1.099 1.299
Toeristenbel. 167 158 201 198 174 207

# Hondenbel. 376 355 359 361 331 338
# Marktgelden 25 22 26 22 24 26

(Bouw)leges 1.026 922 1.003 1.205 1.021 990
# Begraafrechten 131 109 134 115 135 135
# Afvalstoffenheff. 4.002 3.571 4.010 3.969 3.872 3.773
# Rioolheffing 2.492 2.435 2.593 2.570 2.462 2.569

Recl.bel. Dorp 33 41 33 41 33 44
Recl.bel. City 99

100
98 97

Totaal bel. + 
heffingen

17.247 16.309 18.401 18.569 18.289 18.588

# :: Deze belastingen en heffingen worden geheven met kostendekkendheid als uitgangspunt

COELO tabel 2016 per gemeente

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden, kortweg COELO 
genaamd, verricht jaarlijks onderzoek naar economische en financiële aspecten van 
decentrale overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies.
De verzamelde gegevens worden gepubliceerd in een atlas. In onderstaande tabel staan een 
aantal gemeenten uit deze atlas weergegeven met daarachter vermeld de gemeentelijke 
woonlasten in 2016. De goedkoopste gemeente is als eerste vermeld. Onder gemeentelijke 
woonlasten dient in dit verband te worden verstaan de OZB, riool- en afvalstoffenheffing; 
woning met gemiddelde waarde; na aftrek van eventuele heffingskorting; inclusief 
waterschapsheffingen.

1. Tilburg e 789,00
2. Aalten e 791,00
3. Roerdalen e 809,00
4. Maasgouw e 810,00
5. Veldhoven e 815,00
6. Beesel e 815,00
7. Nunspeet e 817,00
8. Putten e 821,00
9. Veenendaal e 821,00
10. Eindhoven e 823,00
14. Geldrop-Mierlo e 849,00
30. Best e 902,00
63. Waalre e 956,00
108. Valkenswaard e 1.007,00
193. Bergeijk e 1.068,00
211. Eersel e 1.077,00
265. Bladel e 1.123,00
336. Oirschot e 1.196,00
376. Nuenen e 1.278,00
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2.2.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf gaat in op de vraag hoe de gemeente Veldhoven haar financiële risico's 
opvangt zonder het beleid aan te passen. Hiervoor is inzicht nodig in de omvang van de 
aanwezige risico's, de mogelijkheden om de risico's financieel af te dekken 
(weerstandscapaciteit), en de relatie daartussen: het weerstandsvermogen.
Verder wordt met kengetallen inzichtelijk gemaakt hoeveel (financiële) ruimte de gemeente 
heeft om incidentele en structurele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven inzicht 
in de financiële weer- en wendbaarheid.

De paragraaf is als volgt opgebouwd:
» aanwezige risico's;
» beschikbare weerstandscapaciteit;
» weerstandsvermogen;
» ontwikkelingen;
» kengetallen.

Het beleid op het gebied van risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgelegd in de 
nota ’Risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Veldhoven 2014'. Deze nota is 
door de raad in oktober 2014 vastgesteld.

Risico's

Inventariseren en kwantificeren
Voor de begroting 2017 zijn per afdeling de risico's geïnventariseerd, samen met de kans 
dat ze optreden en de verwachte negatieve financiële gevolgen. Op basis van deze 
inventarisatie is een risicokaart samengesteld voor onze gemeente. Aan elk risico is een 
zogeheten risicoscore verbonden, door de kansklasse te vermenigvuldigen met de 
gevolgklasse. Deze methodiek maakt het mogelijk de risico's onderling te rangschikken op 
grootte. De risico's met het grootste risicogetal moeten de hoogste prioriteit krijgen en dus 
als zodanig 'gemanaged' worden. De risicokaart is weergegeven in figuur 1. Het cijfer in de 
cel geeft het aantal risico's weer met dezelfde risicoscore. De kaart laat zien dat het aantal 
risico's op dit moment 52 is.

Figuur 1: Risicokaart

Financieel gevolg (x)

x > C 1.000.000 

e 500.000 < x < C 1.000.000 

C 200.000 < x < C 500.000

e 50.000 < x < e 200.000 

x < e 50.000
1007o 3007o 5007o 7007o 9007o

1

2 1

6 3 1

9 7 2 1 1

8 3 4 1 2

Kans
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Hieronder een grafiek met de ontwikkeling van het aantal risico's in de begrotingen vanaf 
2013 tot en met 2017

Figuur 2 Ontwikkeling en trend aantal risico's

Aantal risico's Begroting 2013-2017

Simulatie
Op basis van de inschatting van kans en gevolg per risico, is berekend hoeveel geld er nodig 
is om de risico's financieel af te dekken. Hiervoor is een risicosimulatie uitgevoerd. Daarbij 
is het zekerheidspercentage op 900Zo gesteld. Dit betekent dat het voor 900Zo zeker is dat we 
met dit bedrag alle risico's kunnen opvangen. De risicosimulatie met een 
zekerheidspercentage van 900Zo geeft aan dat een bedrag van C 1.725.033 nodig is om de 
risico's in financiële zin af te dekken. Dit noemen we de benodigde weerstandscapaciteit. 
Tegelijkertijd is er een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd die laat zien welke risico's de 
meeste invloed hebben op het weerstandsvermogen. De tien belangrijkste risico's die hieruit 
voortkomen, zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Hierin zijn ook risico's aangegeven 
met een kans van 99Z. Dit zijn risico's van BGE-projecten waarvan de risico's niet worden 
opgevangen binnen het resultaat van de BGE.

Tabel 1: Top 10 van risico's met meeste invloed
Belangrijkste risico's Kans Gevolg Invloed

(Zo) (max. in C) (Zo)
1 Risico's BGE project Kasteel Zuyderwijck: negatieve 

marktontwikkeling (500Zo)
99 349.809 15,22

2 Vertraging bij het huisvesten van statushouders 40 800.000 14,15

3 Derving van huuropbrengsten door brandschade aan 
verhuurd vastgoed

30 300.000 6,72

4 Risico's BGE project Slot Oost: planologisch risico (30Z), 
afzetrisico (100Zo) en risico niet doorgaan project (100Zo)

99 121.852 5,36

5 Ongeautoriseerde toegang tot ICT infrastructuur 20 500.000 4,43

6 Hogere lasten aankoop percelen grond voor de Zilverbaan 50 200.000 4,42

7 Overige garantstellingen 10 1.000.000 4,33

8 Frictiekosten bij verandering MRE 70 110.000 3,39
U m

9 Foutieve registraties in BRP (Basis Registratie Personen) 30 200.000 2,70

10 Kosten door juridische frictie tussen gemeente en 
gesubsidieerde instellingen

30 200.000 2,65

Totaal maximaal geldgevolg top 10 risico's C 3.781.661

Maximaal geldgevolg overige risico's (43) C 8.002.180

Totaal maximaal geldgevolg alle risico's C 11.783.841

Beheersen
Aandachtspunt bij de geïdentificeerde risico's is het treffen van beheersmaatregelen. Met 
deze beheersmaatregelen zijn de betreffende kansen en/ of gevolgen van het risico 
verkleind. Bij de simulatie is rekening gehouden met de beheersmaatregelen die al van
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kracht zijn. Voor vier van de top 10-risico's is een beheersmaatregel actief. In totaal zijn 
voor 24 van de 52 risico's maatregelen getroffen en zijn voor 2 risico's maatregelen in 
voorbereiding. Dit betekent niet dat wij voor 26 risico's geen maatregelen treffen. Als een 
risico wordt benoemd, is dit een zogenaamd 'bruto risico1 na toepassing van maatregelen 
ontstaat een zogenaamd 'netto risico’ waarbij de kans van optreden en/of het maximale 
schadegevolg lager is. Er zijn ook risico's opgenomen waarbij meteen op het niveau van 
'netto risico' is ingestoken. Voor deze risico's zijn dan binnen risicomanagement geen 
specifieke beheersmaatregelen geformuleerd.

De effecten van de getroffen beheersmaatregelen zijn in de simulatie meegenomen.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit omvat de financiële middelen en mogelijkheden van de gemeente 
Veldhoven om financiële tegenvallers als gevolg van risico's op te vangen, zonder het 
bestaande beleid te hoeven aanpassen. Onderdeel van de weerstandscapaciteit is de 
onbenutte belastingcapaciteit.
De limitering van de OZB-tarieven is in 2008 komen te vervallen. Om onevenredige stijging 
van de lastendruk te voorkomen heeft het Rijk een macronorm ingesteld die de maximale 
procentuele opbrengststijging voor een bepaald jaar aangeeft. De macronorm wordt 
bekendgemaakt via gemeentefondscirculaires. Als alle gemeenten in Nederland opgeteld 
boven deze macronorm uitkomen met de OZB-opbrengst, vindt een korting plaats op het 
gemeentefonds. De verhogingsruimte die Veldhoven heeft tot de macronorm noemen we 
voor deze paragraaf de onbenutte belastingcapaciteit.
Voor 2017 is de onbenutte belastingcapaciteit nihil.
Overigens is het Rijk voornemens om van de macronorm af te stappen en over te gaan tot 
een woonlastennorm. Besluitvorming hierover heeft nog niet plaatsgevonden.

Op basis van de beleidsnota wordt de beschikbare weerstandscapaciteit als volgt 
opgebouwd:

Reserve benoemde risico's 
(jaarrekening2015)

C 3.390.997

Begrotingspost Onvoorzien C 135.000
Onbenutte belastingcapaciteit 0

Beschikbare weerstandscapaciteit C 3.525.997

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is een getal dat aangeeft of de gemeente risico's financieel kan 
opvangen zonder beleid te hoeven aanpassen. Als dit getal 1 is of hoger, kunnen de risico's 
worden opgevangen. Wij streven altijd naar 1,7.
Nu is het weerstandsvermogen 2,0. Dit is ruim voldoende.

Hieronder een toelichting op de berekening van het weerstandsvermogen:
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en 
de gekwantificeerde risico's (benodigde weerstandscapaciteit). Om te garanderen dat ons 
weerstandsvermogen toereikend is, streven we naar een normratio van 1,7, dat 
gekwalificeerd is als 'ruim voldoende'. Om ongewenste schommelingen te voorkomen, 
hanteren we een minimumratio van 1,4 en een maximumratio van 2,4. Buiten deze marges 
vullen we de risicoreserve benoemde risico's aan of romen we die af.

Op basis van de simulatie van de benodigde weerstandscapaciteit en beschikbare 
weerstandscapaciteit is het weerstandsvermogen C 3.525.997 Z C 1.725.033 = 2,0.

Dit betekent dat ons weerstandsvermogen ruim voldoende is om met een zekerheid van 
9007o alle geïnventariseerde risico's te kunnen opvangen.
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Ontwikkelingen

Hieronder volgen een aantal risico-ontwikkelingen ten opzichte van de Jaarstukken 2015, 
het vorige actualisatiemoment. Ten eerste wordt ingegaan op de risico's die samenhangen 
met grondexploitatie, vervolgens komen de overige risico's van de organisatie aan bod.

Risico's grondexploitatie
Om een goed beeld te krijgen van de risico's van BGE, zijn de risico's per afzonderlijk BGE- 
project geïnventariseerd, het gaat hierbij om de in exploitatie genomen BGE's. Aan de hand 
van een eerste risicosimulatie is per BGE-project een integraal risico bepaald. Als dit risico 
het verwachte BGE-resultaat niet overstijgt, wordt er geen risico opgenomen. Als dit risico 
het verwachte BGE-resultaat wel overstijgt, is voor dit verschil een risico opgenomen, met 
een kans van 990Zo.
Vergeleken met het vorige actualisatiemoment - de Jaarstukken 2015 - is het maximale 
schadegevolg van de in exploitatie genomen BGE's gelijk gebleven.

Verder is de risico-inschatting voor ’niet in exploitatie genomen' (NIEG) complexen van 
belang. Bij de inventarisatie hanteren we als uitgangspunt een risicokans van 10Zo, met als 
schadebedrag de boekwaarde per 31-12-2015. De schadekans en het schadebedrag zijn 
gebaseerd op de IFLO-norm (Inspectie Financiën Lagere Overheden), die is ontwikkeld door 
het ministerie van Binnenlandse Zaken.
In deze begroting kennen wij geen NIEG complexen.

Overige risico's
Ten opzichte van de Jaarstukken 2015 hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden:

» Van het Rijk hebben wij een taakstelling om statushouders te huisvesten. Door 
mogelijke vertraging kan het zijn dat deze taakstelling niet (tijdig) gehaald wordt 
waardoor de gemeente een boete krijgt van het Rijk. De kans schatten wij in op 400Zo 

met een maximaal schadegevolg van C 800.000.
» Tussen afvalverwerker Attero en de Brabantse gemeenten was een juridisch geschil 

ontstaan. De rechter heeft hierover in januari 2016 besloten in het voordeel van de 
gemeenten. Daarmee was op dat moment een naheffing door Attero van de baan. 
Omdat Attero in hoger beroep is gegaan, bestaat de kans dat de gemeenten alsnog 
de naheffing moeten betalen. Hiervoor nemen wij een risico op met een kans van 
100Zo en een maximaal schadegevolg van C 371.000.

» Voor de taken van de 3 decentralisaties hadden wij tot en met de jaarstukken 2015 
3 risico's opgenomen, namelijk een risico over aantallen, een risico op lagere 
rijksinkomsten als gevolg van het objectief verdeelmodel en een risico op BTW 
heffing. Opgeteld hadden deze 3 risico's een maximaal schadegevolg van C 1,7 mln. 
Inmiddels is de verwachting dat de reserve lokaal sociaal deelfonds per eind 2016 C
2,3 mln bedraagt. Dit betekent dat de risico's kunnen worden opgevangen binnen de 
reserve lokaal sociaal deelfonds waarmee het opnemen van risico's in deze 
weerstandsparagraaf niet langer nodig is.

Risicomanagement
De geactualiseerde nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Veldhoven 
2014' bevat beleidsuitgangspunten en onderdelen die we tot en met 2018 hanteren. Naast 
het proces van risicomanagement besteedt de nota ook aandacht aan de structurele 
inpassing van risicomanagement in het gemeentelijk beleid. Om die te realiseren, is voor 
alle bestuursstukken waar risico's aan de orde zijn een afzonderlijke paragraaf over risico's 
verplicht.

Kengetallen

In 2016 is het BBV gewijzigd. Vanaf de begroting 2017 worden de kengetallen meerjarig 
opgenomen in deze paragraaf.
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De kengetallen gaan in op totale financiële componenten zoals het totale eigen vermogen, 
totale baten etc. De bepaling van het weerstandsvermogen bevat één component van het 
eigen vermogen, namelijk de reserve benoemde risico's. Er kan geen verband worden 
gelegd tussen het weerstandsvermogen en de kengetallen. De kengetallen geven een 
aanvullend inzicht bovenop het weerstandsvermogen. Opgemerkt wordt dat kengetallen niet 
absoluut kunnen worden geïnterpreteerd.

1 Verloop van de kengetallen
Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting

Kengetallen 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Netto schuldquote
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 
Solvabiliteitsratio 
Structurele exploitatieruimte 
Grondexploitatie 
Belastingcapaciteit

Toelichting kengetallen 

Netto schuldquote:
Dit kengetal geeft de schulden van de gemeente aan, in een percentage van de totale 
baten. Op de schulden zijn de financiële vorderingen in mindering gebracht, behalve de 
langlopend verstrekte leningen, zoals startersleningen.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen:
Hier wordt hetzelfde aangegeven als bij bovenstaande netto schuldquote waarbij de 
langlopend verstrekte leningen in mindering worden gebracht op de schuldpositie.

Solvabiliteitsratio:
Deze ratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is om aan de financiële 
verplichtingen te voldoen.
Deze ratio geeft het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal 
weer.

Structurele exploitatieruimte:
Dit getal geeft aan in hoeverre de structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele 
baten.

Grondexploitatie:
Dit kengetal geeft de boekwaarde van de bouwgrondexploitatie weer in verhouding tot de 
totale baten.

Belastingcapaciteit:
Bij dit getal worden de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing voor een gemiddeld gezin 
opgeteld en afgezet tegen een landelijk gemiddelde. Het landelijk gemiddelde is 
bekendgemaakt in de Meicirculaire 2016. Dit percentage kan geïnterpreteerd worden als de 
benutte belastingcapaciteit.

Beoordeling kengetallen
Ten eerste wordt opgemerkt dat de Begroting 2016 eerder is opgesteld dan Jaarrekening 
2015.

Het herstel van de financiële kengetallen wordt meerjarig zichtbaar. De schuldquote stijgt in 
2017 ten opzichte van 2016. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2017 naar verwachting 
substantieel minder bouwgrond wordt verkocht omdat er minder grond beschikbaar is met 
de gewenste bestemming. Vanaf 2018 wordt naar verwachting weer bouwgrond verkocht en 
herstelt de schuldquote zich. Dit effect is ook zichtbaar bij kengetal Grondexploitatie.
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Ook is het herstel zichtbaar in de ontwikkeling van de solvabiliteit, deze loopt op van 200Zo in 
2017 naar 240Zo in 2020. De structurele exploitatieruimte is positief wat bevestigt dat de 
begroting meerjarig sluitend is.
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2.2.3 Beheer kapitaalgoederen

Het beheer van de openbare ruimte behoort tot de primaire taken van de gemeente. Voor 
de ondersteuning van de beheeractiviteiten werkt de gemeente met beheersystemen voor 
de onderdelen groen, wegen, riolering, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties 
(VRI's) en gebouwen.

Beheerplannen vormen de schakel tussen beleid en uitvoering.
Beleid is de strategische visie op het beheer van de openbare ruimte. Het beleid wordt 
vastgelegd in beleidsplannen die door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Het beheerplan is de vertaling van het beleid op een tactisch niveau naar 
beheermaatregelen, met aandacht voor organisatie en financiën. Deze beheerplannen 
worden in de loopt (in principe na 4 jaar) bijgesteld.
Voor de operationele uitvoering worden uitvoeringsplannen opgesteld, in de vorm van 
projecten en (onderhouds)bestekken.

De beheeractiviteiten vinden plaats op verschillende momenten door het jaar heen. Onder 
beheer op korte termijn vallen het jaarlijks terugkerende onderhoud, de (kleine) 
noodzakelijke reparaties en het structurele onderhoud dat in het eerste planjaar van het 
beheerplan is opgenomen. Deze werkzaamheden zijn bekend, op de ad-hocreparaties na. 
Tot de beheeractiviteiten op middellange termijn rekenen we het structurele onderhoud dat 
in het tweede tot het vijfde planjaar van het beheerplan uitgevoerd moet worden. Deze 
werkzaamheden zijn op hoofdlijnen bekend. Onder de beheeractiviteiten op lange termijn 
valt het structurele onderhoud dat na het vijfde planjaar van het beheerplan uitgevoerd 
moet worden. Deze werkzaamheden zijn slechts globaal bekend.

Hieronder volgt een toelichting per specifieke categorie: wegen, openbaar groen, openbare 
verlichting, riolering en gebouwen.

Wegen

Kader
Het groot onderhoud van wegen vindt plaats volgens de systematiek van het rationele 
wegbeheer van het CROW. Hierdoor wordt op een rationele manier kennis verkregen over 
waar, wanneer, welke maatregelen moeten worden getroffen om volgens de vooraf gestelde 
CROW-norm het afgesproken onderhoudsniveau te bereiken. De systematiek geeft daarbij 
aan welke middelen hiervoor noodzakelijk zijn.

Prestaties en kwaliteit
Om inzicht te verkrijgen in de kwaliteit van het totale wegennet laat de gemeente 
Veldhoven periodiek inspecties uitvoeren. Deze inspecties worden uitgevoerd volgens de 
door het CROW opgestelde en landelijk geaccepteerde methodiek voor de globale visuele 
inspectie (de methodiek is beschreven in publicatie 145 en 146) . Deze methodiek is 
toepasbaar voor alle verharde wegen. Onverharde zandwegen zijn derhalve in de 
kwaliteitsanalyse buiten beschouwing gelaten.
De gemeente hanteert het basiskwaliteit onderhoudsniveau, waarbij wegen veilig worden 
gehouden, om zo ongevallen en aansprakelijkheidstellingen tot een minimum te beperken.

De weginspectie is eind 2013 voor het laatst uitgevoerd waarvan onderstaande resultaten 
zijn weergegeven. In 2016 zal er weer een inspectie plaatsvinden.

Inspectieronde Voldoende Matig Onvoldoende
2013 867 97 507o
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Financiën
Voor groot onderhoud van wegen zijn de onderstaande stortingen in de voorziening nodig.

Wegen 2017 2018 2019 2020
Groot onderhoud C 930.612,- C 930.612,- C 936.195,- C 936.195,-

De verschillende producten, projecten en voorzieningen maken deel uit van de programma's 
1 (Stedelijke ontwikkeling), 4 (Beheer openbare ruimte) en 5 (Bereikbaarheid). Voor 
vervangingswerkzaamheden aan wegen worden aparte kredieten aangevraagd.

Openbaar groen

Beleidskader
Het gewenste onderhoudsniveau is omschreven in het groenbeleidsplan. Om het 
groenonderhoud in de openbare ruimte zo efficiënt mogelijk uit te voeren, vinden het 
onderhoud en beheer van het groen plaats op basis van het groenbeheerplan, waardevolle 
bomenlijst, het beheersysteem en vastgestelde beeldkwaliteitsnormen.

Prestaties en kwaliteit
In 2015 is het dagdagelijks groenonderhoud voor 3 jaar, met een optie voor verlenging van 
3 keer 1 jaar, aanbesteed via een onderhandse aanbesteding.

Er wordt bij het onderhoud onderscheid gemaakt in kwaliteitsniveaus. De kwaliteitsniveaus 
A, B en C sluiten aan op de landelijke meetlatten van CROW en geven respectievelijk een 
optimaal verzorgd niveau, een normaal niveau (basiskwaliteit) en een natuurgericht niveau 
weer.
De verdeling van het openbaar groen in Veldhoven over deze drie niveaus is in 
onderstaande tabel weergegeven.

Groen Niveau A Niveau B Niveau C
(optimaal) (basis) (natuurlijk)

7 van totale oppervlakte 4 7 47 7 49 07o

Financiën
Voor vervanging van groen zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve nodig.

Groen 2017 2018 2019 2020
Groot onderhoud C 373.130,- C 373.130,- C 375.369,- C 375.369,-

Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) voorziening maken deel uit van 
programma 6 (Natuur- en recreatiebeheer).

Openbare verlichting

Kader
Op dit moment heeft de gemeente Veldhoven geen beleidsplan openbare verlichting. Het 
actuele beheerplan beschrijft de uitgangspunten voor vervanging en de onderhoudsstrategie 
aan de openbare verlichting.

Prestaties en kwaliteit
Er zijn voor de openbare verlichting geen inspectie- of meetgegevens beschikbaar. Voor het 
berekenen van de verschillende kostenposten worden daarom landelijke ervaringscijfers 
gehanteerd. Een onderhoudsaannemer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan 
de openbare verlichting, net als het verhelpen van storingen en herstellen van schades.
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Financiën
Voor groot onderhoud en vervanging van openbare verlichting zijn de onderstaande
stortingen in de vervangingsreserve nodig.

Openbare verlichting 2017 2018 2019 2020
Groot onderhoud C 278.482,- C 278.482,- C 280.153,- C 280.153,-

Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) voorziening maken deel uit van 
programma 4 (Beheer openbare ruimte).

Riolering

Beleidskader
De leidraad voor het beheer van de riolering is het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 
(VGRP) 2015-2019. Het VGRP voorziet in alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, 
zowel beleids- en beheersmatig als renovaties.

Prestaties en kwaliteit
In de periode 2012 t/m 2016 is de kwaliteit van het volledige rioolstelsel in beeld gebracht. 
Classificatie van schadebeelden gebeurt volgens de NEN 3399 en is opgedeeld in 5 klassen 
naar mate van ernst. Als schades in de categorie "ingrijpmaatstaaf" vallen heeft dit invloed 
op de restlevensduur (die verkort zal worden).

Financiën
Voor groot onderhoud en vervanging aan riolering zijn de onderstaande stortingen in de 
vervangingsreserve nodig.

Riolering 2017 2018 2019 2020
vervangingsreserve C 3.987.340,- C 3.519.372,- C 4.710.041,- C 4.444.970,-

De kosten worden gedekt uit de rioolheffing, waarbij wordt uitgegaan van een 1000Zo 
kostendekkende exploitatie binnen de planperiode.
De onderhoudslasten van het VGRP komen overeen met de opgenomen bedragen in de 
begroting. De investeringen in deze begroting komen overeen met de 
vervangingsinvesteringen die opgenomen zijn in het VGRP, op wat verschuivingen in tijd na. 
Verschuivingen in de tijd kunnen ontstaan door aangepaste planningen of urgentie bepaling. 
Het bijbehorende product, de projecten en de voorzieningen maken deel uit van programma 
8 (Milieu en duurzaamheid).

Verkeers Regel Installatie's (VRI's)

Kader
Op dit moment heeft de gemeente Veldhoven geen beleidsplan voor VRI's. Het actuele 
beheerplan beschrijft de uitgangspunten voor vervanging en de onderhoudsstrategie aan de 
VRI's.

Prestaties en kwaliteit
Er zijn voor de VRI's geen inspectie- of meetgegevens beschikbaar. Voor het berekenen van 
de verschillende kostenposten worden daarom landelijke ervaringscijfers gehanteerd. Een 
onderhoudsaannemer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud aan de VRI's, net als 
het verhelpen van storingen en herstellen van schades.
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Financiën
Voor groot onderhoud en vervanging van VRI's zijn de onderstaande stortingen in de
vervangingsreserve nodig.

VRI's 2017 2018 2019 2020
Groot onderhoud C 264.682,- C 269.976,- C 271.596,- C 271.596,-

Het bijbehorende product, de projecten en de (toekomstige) voorziening maken deel uit van 
programma 4 (Beheer openbare ruimte).

Gebouwen

Kader
De basis voor het gebouwenbeheer vormt de, door het college, vastgestelde Leidraad 
vastgoed Veldhoven. Deze leidraad is een bundeling van de beschikbare informatie over het 
gemeentelijk vastgoedbeleid van Veldhoven. Door middel van het benoemen van spelregels 
wordt het gemeentelijk vastgoedbeleid weergegeven.

Prestaties en kwaliteit
Het beheer en onderhoud van de gebouwen wordt voorbereid en ingepland conform 
meerjarenonderhoudsplannen. De basis voor deze plannen is het gewenst/vereist 
conditieniveau. Voor het bereiken en handhaven van het gewenste conditieniveau is het 
noodzakelijk plannen en begrotingen actueel te houden. Dit gebeurd door gebruikmaking 
van het beheerpakket Planon. Voor alle gebouwen wordt via een beheersysteem een 
meerjarenonderhoudsplanning opgesteld.

Financiën
Voor onderhoud aan gebouwen zijn de onderstaande stortingen in de vervangingsreserve 
nodig.

Gebouwen 2017 2018 2019 2020
Onderhoud C 659.605,- C 670.466,- C 674.489,- C 674.489,-

Het bijbehorende product, de projecten en de voorziening maken deel uit van programma 1 
(Stedelijke ontwikkeling).

102



2.2.4 Financiering

Uitgangspunten treasurybeleid

Treasury gaat om de financiering van het gemeentelijke beleid tegen zo gunstig mogelijke 
voorwaarden. Dit omvat het zorgen voor voldoende liquide middelen, het beleggen van een 
tijdelijk overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement en het daarbij afdekken van de 
risico's, met name op het gebied van rente en krediet. En dat alles op de meest doelmatige 
wijze en volgens de wettelijke voorschriften.

Het begrip treasury is als volgt te definiëren: het sturen en beheersen, het verantwoorden 
over en het toezicht houden op de financiële geldstromen, de financiële posities en de 
hieraan verbonden risico's.

Ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille is op dit gebied het nodige 
wettelijk verankerd, met name in de Wet Fido en de Ruddo, de uitvoeringsregeling van de 
(aangescherpte) Wet Fido. In 2013 is ook het beleidskader derivaten door het Rijk 
gepubliceerd. Naar aanleiding van deze wijzigingen in wet- en regelgeving is in 2016 het 
treausurystatuut geactualiseerd. Hierin zijn uitgangspunten met betrekking tot risicobeheer 
(rente, koers, krediet en liquiditeit) opgenomen. Met inachtneming van wet- en regelgeving 
is het beleid van de gemeente Veldhoven gericht op minimalisatie van de kosten en 
optimalisatie van de opbrengsten.

Vermogenspositie

Wie de vermogenspositie van een organisatie beoordeelt, kijkt naar de creditzijde van de 
balans. Het eigen vermogen wordt daar uitgedrukt in termen van reserves. Reserves zijn 
echter feitelijk niets anders dan een boekhoudkundige sluitpost om aan het eind van een 
boekjaar het verschil tussen baten en lasten uit te drukken. De onderstaande tabel laat zien 
hoe de vermogenspositie van de gemeente Veldhoven zich in de begrotingsperiode 
ontwikkelt.

Tabel 1: Ontwikkeling vermogenspositie gemeente Veldhoven (bedragen x C 1.000,-)

Ultimo
2015

Ultimo
2016

Ultimo
2017

Ultimo
2018

Ultimo
2019

Ultimo
2020

Eigen vermogen 51.599 47.287 49.387 50.286 50.312 52.138
Algemene reserve 24.231 21.587 26.336 27.490 27.676
Bestemmingsreserves 27.368 25.700 23.051 22.796 22.636

Vreemd vermogen 193.457 197.331 197.777 187.452 177.004
Voorzieningen* 13.122 12.681 13.407 13.722 14.196
Vaste schulden met een rentetypische 139.381 124.669 142.759 150.791 149.284
looptijd van 1 jaar of langer
Vlottende schulden 40.954 59.981 41.611 22.939 13.524

Totaal vermogen 245.056 244.618 247.164 237.738 227.316

29.721
22.417

169.481
14.857

146.394

8.230
221.619

Solvabiliteitsratio (eigen
vermogen/totaal vermogen) 21,10Zo 19,30Zo 19,90Zo 21,10Zo 22,10Zo 23,50Zo

Vreemd vermogen/totaal vermogen 78,9Z 80,7Z 80,1Z 78,9Z 77,9Z 76,5Z

* exclusief verliesvoorziening bouwgrondexploitatie

De solvabiliteit is een graadmeter voor de financiële onafhankelijkheid van onze organisatie 
en wordt vaak uitgedrukt in een ratio.
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In de cijfers is, in tegenstelling tot de voorgaande begroting, een licht stijgende tendens 
zichtbaar van de solvabiliteitsratio. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste neemt ons vreemd 
vermogen licht af na 2016. Ten tweede blijft het eigen vermogen hoger ten opzichte van de 
vorige begroting omdat investeringen conform het nieuwe BBV (Besluit Begroting en 
Verantwoording) niet meer rechtstreeks ten laste van reserves mogen worden gebracht 
maar worden geactiveerd en afgeschreven.
Om de solvabiliteitsratio nog meer te verbeteren is het noodzaak om onze schulden te 
reduceren en het eigen vermogen op peil te houden c.q. te versterken. Hiermee wordt 
duidelijk dat de noodzaak tot een terughoudendheid investeringsbeleid en het 
daadwerkelijke realiseren van inkomsten (bouwgrondexploitatie) nog onverminderd van 
kracht is.

Treasuryacties 2016

De uitvoering op het gebied van treasury maakt deel uit van het reguliere instrumentarium 
van de planning & control cyclus.

Liquiditeitenplanning en financiering
Bij de financiering van de gemeentelijke activiteiten wordt de gemeente als één geheel 
beschouwd. Dat houdt in dat bij het bepalen van de financieringsbehoefte alle inkomsten en 
uitgaven worden betrokken. Door deze "totaalfinandering" worden de rentekosten 
geminimaliseerd. Leningen worden op de meest optimale momenten aangetrokken, 
rekening houdend met de gemeentelijke rentevisie, de Wet Fido, de kasgeldlimiet en de 
renterisiconorm. Voor 2017 wordt, ten opzichte van het huidige niveau, een licht stijgende 
korte en lange rente verwacht, die overigens nog steeds op een uitzonderlijk laag niveau 
ligt.
De verwachting is dat we het financieringstekort in 2016 nog kunnen opvangen met 
kortlopende financiering. In 2017 hebben we in de begroting rekening gehouden met het 
aantrekken van een langlopende lening van C 30 miljoen.

Schatkistbankieren
Per 1 januari 2014 is het verplicht schatkistbankieren van lagere overheden bij het rijk 
definitief ingevoerd. Dit heeft gevolgen voor het treasury beleid. Tegoeden (boven het 
drempelbedrag) worden dagelijks 'afgeroomd' naar een rekening-courant bij het rijk. 
Debetsaldi (rood staan) wordt nog steeds op de gebruikelijke wijze afgedekt door 
kasgeldleningen. Het drempelbedrag voor 2017 is berekend op C 772. In 2017 monitoren 
we of het drempelbedrag niet wordt overschreden.

Leningenportefeuille

De onderstaande tabel toont de leningenportefeuille (o/g) van de gemeente per 31 
december 2016.

Tabel 2: Leningenportefeuille per 31 december 2016

Leningnr. Afsluitdatum/
herzieningsdatum

Soort 
lening Z 
aflossing

Oorspr.
Bedrag
(O

Oorspr.
looptijd

Rente
/o

Rente-
herzie

ning

Restsch.
Rente-
herz.

Bng 89512 01-04-1999 Annuïtair 7.453.340 30 4,795 1-4
2019

4.583.768

ASN 60387 21-12-2009 Lineair 20.000.000 7 2,73 - -

Bng
40.105904

30-09-2010 Lineair 25.000.000 10 2,555 - -

Bng
40.106410

25-01-2011 Lineair 15.000.000 10 3,45 - -
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Leningnr. Afsluitdatum/
herzieningsdatum

Soort 
lening Z 
aflossing

Oorsp
Bedra

(C)

r.
g

Oorspr.
looptijd

Rente
/o

Rente-
herzie

ning

Restsch.
Rente-
herz.

Bng
40.106741

12-07-2011 Lineair 15.000.000 10 3,19 - -

Bng
40.107237

10-01-2012 Lineair 15.000.000 10 2,635 - -

Nwb I- 
27963

29-05-2013 Ineens
(einde

looptijd)

15.000.000 25 3,404 - -

Nwb I- 
27965

29-05-2013 Ineens
(einde

looptijd)

20.000.000 30 3,473

Nwb I- 
27964

29-05-2013 Ineens
(einde

looptijd)

15.000.000 30 3,594 - -

Bng
40.108720

12-11-2013 Lineair 12.500.000 10 1,875

Bng 28-01-2014 Ineens 5.000.000 9 2,344
40.108976 (einde

looptijd)
Nwb
10028477

01-10-2014 Lineair 24.000.000 10 0,923

Bng 74207 02-01-2003 Annuïtair 8.779.180 15 4,63 - -

Bng 74208 1-9-1994/1-9-2004 Annuïtair 2.289.000 15 4,57

Op basis van de huidige leningenportefeuille zal het totaalbedrag van opgenomen 
geldleningen op 31 december 2016 ca. C 125 miljoen bedragen (gewogen gemiddeld 
rentepercentage over deze portefeuille is 2,8207o). Hiervan is C 2,1 miljoen aangetrokken 
voor woningbouwverenigingen (dit zijn de laatste twee leningen in het overzicht).

Voor het jaar 2016 tot en met 2020 gaan we uit van nog aan te trekken geldleningen van 
respectievelijk C 30 miljoen in 2017, C 23 miljoen in 2018, C 15 miljoen in 2019 en C 15 
miljoen in 2020.
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Taakveld treasury

Tabel 3: Taakveld treasury begroting 2016-2020 (bedragen x C 1.000,-)

Begroting I Begroting I Begroting I Begroting 
2017 2018 2019 2020

Externe rentelasten over korte en lange financiering 
Externe rentebaten

Saldo rentelasten en rentebaten

De rente die aan de grondexploitatie moet worden 
doorberekend

Rentelast van projectfinanciering die aan het 
betreffende taakveld moet worden toegerekend

Rentebaten van projectfinanciering die aan het 
betreffende taakveld moet worden toegerekend

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente 

Aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)

Renteresultaat op het taakveld Treasury

3.536
290

3.424
197

3.084
161

2.781
150

3.246 3.227 2.923 2.632

2.001 1.897 1.654 1.384

61 16 7 0

61 16 7 0

2.001 1.897 1.654 1.384

1.245 1.330 1.269 1.248

1.260 1.354 1.392 1.420

-16 -24 -123 -173

Algemeen
Bij de wijziging van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de toerekening van 
rente een belangrijk aandachtspunt. De rentelasten en -baten en de toerekening aan de 
taakvelden zijn in deze begroting opgenomen conform de richtlijnen van de commissie BBV. 
Het aantrekken en verstrekken van een lening betreft een treasury activiteit. De rentelasten 
en -baten hiervan moeten verantwoord worden op het taakveld treasury. Als een lening 
specifiek is aangetrokken voor een project of (door)verstrekking (één op één doorlening), is 
sprake van projectfinanciering. De rentelasten en -baten worden dan via het taakveld 
treasury rechtstreeks doorberekend aan het betreffende taakveld en worden niet in de 
berekening van de omslagrente betrokken.

Externe rentelasten over korte en lange financiering
De rente van de langlopende geldleningen is voor 2017 geraamd op C 3.536. Hierbij is 
uitgegaan van een leningenportefeuille van C 125 miljoen per 1 januari 2017. Voor wat 
betreft korte financiering is door de verwachte negatieve rente een rente baat opgenomen.

Externe rentebaten
De geraamde rentebaten bestaan uit rentebaten verstrekte startersleningen C 109, 
rentebaten kortlopende financiering C 61, rente baten verstrekte leningen aan 
woningbouwcorporaties C 61, rente component HNG depot C 59 en overige C 9.

Rente die moet worden doorberekend aan bouwgrondexploitatie (BGE)
Conform de gewijzigde BBV voorschriften moet de toe te rekenen rente aan de 
bouwgrondexploitatie worden gebaseerd op de werkelijk te betalen rente over het vreemd 
vermogen. Het over het vreemd vermogen te hanteren rentepercentage wordt bepaald als 
het gewogen gemiddelde rentepercentage van de bestaande leningenportefeuille van de 
gemeente, naar verhouding vreemd vermogen/ totaal vermogen, indien geen sprake is van 
projectfinanciering. Aangezien het principe van 'totaalfinanciering' wordt toegepast is bij de
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gemeente Veldhoven geen sprake van projectfinanciering voor de BGE. Dit percentage is bij 
de voorjaarsnota berekend op 2,10Zo. De doorberekende rente voor 2017 naar de BGE is 
2,10Zo van de boekwaarde per 1 januari 2017 en bedraagt C 2.001.

Rentelasten projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moeten worden 
doorberekend
Conform de gewijzigde voorschriften is bepaald dat een lening die één op één wordt 
doorgeleend aangemerkt moet worden als projectfinanciering. In het verleden is er een 
aantal leningen opgenomen die rechtstreeks zijn doorgeleend aan een woningcorporatie. 
Overigens zullen deze leningen in 2019 volledig zijn afgelost. Vandaar dat de rente over 
deze leningen uitgezonderd moet worden van de te berekenen omslagrente. Voor 2017 
bedraagt de rente op deze leningen C 61. Deze rente wordt rechtstreeks toegerekend aan 
het taakveld wonen en bouwen.

Rentebaten projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden doorberekend 
Zie toelichting bij rentelasten projectfinanciering. Ook de ontvangen rente van de 
woningcorporatie, voor 2017 C 61, moet rechtstreeks worden toegerekend aan het taakveld 
wonen en bouwen.

Aan taakvelden toe te rekenen rente
De aan taakvelden toe te rekenen rente wordt bepaald als het saldo van de externe 
rentelasten en -baten minus de rente die wordt toegerekend aan de bouwgrondexploitatie 
en de rente van projectfinanciering die rechtstreeks aan de taakvelden worden toegerekend. 
Voor 2017 is dit C 3.237 minus C 2.001 minus C 61 plus C 61 zijnde C 1.236.
Aan taakvelden toegerekende rente via renteomslag
De omslagrente wordt berekend door de aan de taakvelden toe te rekenen rente te delen 
door de boekwaarde per 1 januari van de vaste activa die integraal zijn gefinancierd. De 
omslagrente is berekend op 10Zo. De doorberekende rente voor 2017 naar de taakvelden is 
1,00Zo van de boekwaarde per 1 januari 2017 en bedraagt C 1.260.

Saldo rente taakveld treasury
Het rentesaldo van het taakveld treasury ontstaat door het verschil tussen de rente die aan 
taakvelden moet worden doorberekend en de werkelijke doorberekende rente via de 
renteomslag. Er resulteert een positief saldo op het taakveld treasury van C 24. Dit heeft 
overigens geen effect op het saldo van de begroting (doorberekenen van rente aan 
taakvelden is budgettair neutraal). Bij de jaarrekening zal een nacalculatie plaatsvinden. Als 
de werkelijke rentelasten die over een jaar aan taakvelden hadden moeten worden 
doorberekend afwijken van de rentelasten die op basis van de voorgecalculeerde 
renteomslag aan de taakvelden zijn toegerekend, dan kan de gemeente besluiten tot 
correctie. Volgens de nieuwe voorschriften is correctie verplicht indien deze afwijking groter 
is dan 25Z van de gerealiseerde aan taakvelden toe te rekenen rente.

Kasgeldlimiet

Het gaat bij de kasgeldlimiet om het beperken van renterisico's op de korte schuld. Korte 
schuld is bedoeld voor het financieren van lopende uitgaven. Daarom wordt de kasgeldlimiet 
gekoppeld aan het begrotingstotaal; dat wil zeggen de totale lasten van de begroting, 
inclusief tegelijkertijd met de begroting vastgestelde begrotingswijzigingen. De 
kasgeldlimiet bedraagt 8,50Zo van het begrotingstotaal. Voor 2017 komt dit neer op C 8.751. 
Volgens de Wet Fido is het toegestaan om de kasgeldlimiet twee kwartalen achter elkaar te 
overschrijden. We monitoren de kasgeldlimiet per kwartaal en stellen de 
liquiditeitenplanning periodiek bij.
Evenals in 2016 streven wij ernaar om zolang mogelijk met kort geld te financieren, gelet 
op de zelfs negatieve korte rente en de vooruitzichten van de lange rente. Zodra een 
structurele overschrijding (langer dan twee kwartalen) van de kasgeldlimiet dreigt, vindt er 
een conversie plaats van kortlopende financiering naar financiering met langlopende
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leningen. Naar verwachting zullen we begin 2017 onze opgelopen financieringsbehoefte 
moeten invullen met langlopende leningen. Geraamd is het aantrekken van een 10 jarige 
lineaire lening van C 30 miljoen per 1 april 2017.

Renterisiconorm

De renterisiconorm bedraagt 200Zo van het begrotingstotaal. Voor 2017 komt dit neer op C 
20,6 miljoen. Dit wil zeggen dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen dit 
bedrag niet mogen overschrijden. De gemeente loopt een renterisico over de zo nodig te 
herfinancieren aflossingen. De te betalen aflossingen en renteherzieningen overschrijden 
deze norm niet.

Overige financieringsrisico's

Er zijn verschillende financieringsrisico's te definiëren:
» Renterisico. Als het gaat om uitstaande geldleningen neemt de gemeente nagenoeg 

geen positie in. Daardoor lopen we een gering renterisico.
» Liquiditeitsrisico. Dit hangt nauw samen met de wijze waarop de gemeente in het 

liquiditeitsbeheer stuurt op de handhaving van de kasgeldlimiet. De gemeente 
Veldhoven loopt dankzij haar aanpak geen liquiditeitsrisico.

» Koersrisico. De gemeente houdt geen vorderingen, liquiditeiten en beleggingen aan 
in vreemde valuta en loopt daardoor geen koersrisico.

» Kredietrisico. Voor het risico van oninbare debiteuren heeft de gemeente Veldhoven 
een voorziening gevormd. Het kredietrisico is daardoor afgedekt.
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2.2.5 Bedrijfsvoering

Inleiding
De bedrijfsvoering van onze organisatie is het domein en de verantwoordelijkheid van het 
college van B&W. Het college informeert de raad hierover via de paragraaf bedrijfsvoering in 
de begroting en de jaarrekening.
Deze paragraaf beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering die in 2017 
worden verwacht. Het belangrijkste element van onze bedrijfsvoering is personeel.

Missie | Visie
De missie en visie van de organisatie zijn gericht op onze opgaven voor de Veldhovense 
burgers. Alle inzet is gericht op het handhaven van het niveau van het Veldhovense woon-, 
leef- en werkklimaat. De ambtelijke organisatie ondersteunt ons als bestuur en is onze 
inwoners en bedrijven van dienst.

Personeel
De samenleving verandert continue en onze medewerkers veranderen mee. Om die 
ontwikkeling te realiseren, investeren we in hen. Vanaf het moment dat medewerkers 
binnen komen tot en met hun vertrek zorgen wij ervoor dat zij fit blijven in hun denken en 
werken. Het komende jaar wordt dit verder uitgebouwd. Zo is er onder andere meer 
aandacht voor (interne en externe) mobiliteit en flexibiliteit. Als onderdeel van de 
ombuigingen bezuinigingen wij hierop incidenteel in 2017 C 57. Dit betekent niet dat we op 
dit terrein helemaal niet investeren. Er ontstaat enigszins vertraging.

Eind 2015 heeft een organisatiebreed medewerkers tevredenheidsonderzoek 
plaatsgevonden. Hieruit is in 2016 een plan van aanpak gedestilleerd en opgepakt. In 2016 
is met name het onderwerp werkdruk aangepakt. In 2017 blijft de aandacht bestaan voor 
werkdruk, maar worden ook de overige aandachtspunten uit het plan van aanpak 
uitgevoerd.

De gemeente als regiegemeente blijft actueel. Het haakt aan bij de maatschappelijke 
tendens van een terugtredende overheid. Medewerkers zijn actief buiten het gemeentehuis, 
bij collega gemeenten, bij organisaties, bedrijven en verenigingen in Veldhoven. Kortom, er 
wordt toegewerkt naar het vervolmaken van een netwerkorganisatie.

Vanuit die netwerkgedachte wordt ook omgegaan met de ontwikkeling waarbij er van het 
Rijk substantieel meer taken naar de gemeente zijn gekomen. In eerste instantie hebben 
we de mensen van het Generalistenteam en Specialistenteam via 
detacheringsovereenkomsten gebonden aan onze gemeente. De kosten hiervan zijn 
meerjarig begroot. Uit de in 2015 en 2016 uitgevoerde evaluaties van deze teams blijkt dat 
het gekozen model Toegang en Toewijzing goed werkt. De opzet van het generalisten en 
specialistenteam sluit aan bij de behoefte in de praktijk.
Om de continuïteit te borgen en maximaal rendement te halen uit onze investering, wordt 
er nu voor gekozen om in beide teams een aantal mensen in dienst te nemen (11 fte bij de 
generalisten en 9 fte bij de specialisten). 2017 is hiervoor een logisch en geschikt moment. 
De medewerkers die in vaste dienst komen vormen dan een kernteam en om die vaste kern 
heen wordt gewerkt met een flexibele schil, die we samen met Best en Oirschot kunnen 
inzetten. Een flexibel specialistenteam voor de BOV-gemeenten dus.
Door het aannemen van het kernteam groeit onze totale formatie met 20 fte.

(Netwerk)organisatie
Onze medewerkers worden uitgedaagd en gestimuleerd om in hun ontwikkeling aan te 
sluiten bij de gedachte van de netwerkorganisatie.
De focus komt te liggen bij competenties zoals het verbinden van partijen met verschillende 
belangen en het aangaan van nieuwe contacten.
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Huisvesting
Dit heeft ook invloed op ons gemeentehuis. In 2017 wordt het Slimmer Werken verder 
doorgevoerd, waardoor beschikbare werk-, vergader- en spreekruimtes meer flexibel benut 
kunnen worden. Er vindt een oriëntatie plaats op consequenties voor het gebouw.
Insteek is om ruimte(s) te creëren voor (contact met) partners, zoals dat past bij onze 
ontwikkeling als regiegemeente.

Samenwerking
Op het gebied van bedrijfsvoering wordt samengewerkt met de gemeente Best en zal in 
2017 gestart worden met een samenwerking met de gemeente Waalre op het gebied van 
Bedrijfsvoering en ICT. Op basis van de visie en richting die periodiek worden afgestemd, 
worden waar mogelijk kansen benut die de bedrijfsvoering ten goede komen. Hierbij wordt 
de weg van de geleidelijkheid gevolgd. Met een alerte houding wordt gekeken naar andere 
samenwerkingsverbanden die meerwaarde kunnen opleveren.

Dienstverlening
Om te blijven voldoen aan de eisen van de tijd en te zorgen dat mensen tevreden zijn over 
het contact met onze medewerkers, wordt de dienstverlening doorontwikkeld. De 
uitgangspunten van de nationale Digitale Agenda 2020 worden daarbij gebruikt als basis. 
Voor Veldhoven leggen we de volgende accenten;

» We leven ons in in de vraag van burgers, bedrijven en instellingen, stellen de vraag 
centraal en denken mee

» Onze communicatie met onze klanten is helder, transparant en passend bij de 
situatie

» We gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze klanten en zorgen voor veilige 
opslag en verwerking daarvan

» We werken efficiënt met oog voor de behoeften van onze klanten.

Juridische kwaliteitszorg
Binnen de gemeentelijke organisatie wordt gestructureerd gewerkt aan de juridische 
kwaliteitszorg. Daartoe zijn kwaliteitsnormen vastgesteld.
Doel is maatregelen te treffen die er op zijn gericht dat de kwaliteit van de gemeentelijke 
producten en diensten voldoet aan de wettelijke eisen. Elk halfjaar wordt de actuele status 
besproken met de afdelingen.

In 2017 worden onder meer de volgende actiepunten uitgevoerd:
» Verkenning^verdere) implementatie nieuwe wetgeving:

o Wijzigingen Algemene wet bestuursrecht: nadeelcompensatie en schadevergoeding 
bij rechtmatige besluiten;

o Wet open overheid en wijzigingen Wet openbaarheid van bestuur; 
o EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (privacy);

» Uitbouw contractbeheer en - management inkoopproces;
» Actualisering gemeentelijke regelgeving en mandaatregeling;
» Analyses/metingen/rapportages (rechtszaken, bezwaren & klachten, databestanden voor 

regelingen en contracten).

Centrale inkoop
De inkoopfunctie is centraal geregeld en wordt verder geprofessionaliseerd. Door het 
bundelen van opdrachten en het verbeteren van het inkoopproces worden 
besparingsmogelijkheden geoptimaliseerd. Bestuurlijke speerpunten (zoals doelmatigheid, 
social return, duurzaamheid en de positie van het MKB) worden eenduidiger vastgelegd en 
gerapporteerd. De verbeterslag in het contractmanagement vanuit het centrale 
inkoopcluster zorgt voor eenduidige en betrouwbare output.
Doel is om steeds meer functioneel gespecificeerde en gebruikersgerichte inkoop en 
aanbestedingen te realiseren, waarbij oog is voor integraliteit van de verschillende
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domeinen. Om aansluiting te vinden bij de 'nieuwe' rol van gemeente Veldhoven als 
regievoerder wordt meer gebruik gemaakt van de kennis van de markt.

Planning en Control
Interne beheersing
Voor beheersing van onze processen en uitvoering conform de geldende wet- en 
regelgeving nemen we organisatorische maatregelen en voeren onafhankelijke interne 
toetsing uit. De uitdaging blijft om de controles zo efficiënt en effectief mogelijk uit te 
voeren, met de nadruk op de processen van materieel belang. Het eindresultaat is gericht 
op een organisatie die in control is, wat wordt bevestigd door een goedkeurende 
accountantsverklaring.
Twee onderwerpen blijven ook in 2017 van extra belangrijk om in het licht van 
risicobeheersing te noemen, namelijk de grondexploitaties en de gedecentraliseerde 
processen binnen het sociaal domein.

Bijstellingen
Onze financiële positie biedt weinig ruimte voor nieuwe activiteiten en dwingt tot het maken 
van keuzes. We blijven de realisering van de geplande bijstellingen in 2017 nauwgezet 
volgen.
Waar bezuinigingen leiden tot een toename van risico's, sturen we hierop binnen ons 
risicomanagement. We nemen de maatregelen die nodig zijn om in control te blijven.

Onderzoeken doeltreffendheid en doelmatigheid
In 2017 wordt de aanpak van de onderzoeken naar doeltreffendheid en doelmatigheid tegen 
het licht gehouden. Doel is om tot een meer gestructureerde werkwijze te komen die 
optimaal aansluit op de bestaande rechtmatigheidscontroles.

Planning en controle cyclus
Om de toegankelijkheid en effectiviteit van de producten in de planning en control cyclus te 
vergroten zullen mogelijkheden voor verdere digitalisering worden onderzocht.

Bedrijfsvoeringskosten

Bedragen (x C 1.000) Begroting
Nr

2017 2018 2019 2020

1 Personele bedrijfsvoeringskosten

2 Huisvestings- en facilitaire kosten

3 Kosten informatisering & automatisering

4 Overige bedrijfsvoeringskosten

23.527

1.807

1.563

215

23.189

1.789

1.561

215

23.425

1.784

1.531

215

23.732

1.750

1.504

215

Totale bedrijfsvoeringskosten 27.112 26.754 26.955 27.202

Specificatie personele bedrijfsvoeringskosten

Bedragen (x C 1.000)
Nr

1 Loonkosten/sociale uitkeringen

2 Inhuurkosten

3 Opleidingskosten

4 Algemene personele kosten

5 Vergoeding voor personeel

20.168

2.322

362

746

-71

Totale personele bedrijfvoeringskosten 23.527

Begroting

2018 2019 2020

20.202 20.461 20.768

1.929 1.906 1.906

362 362 362

769 771 771

-74 -76 -76

23.189 23.425 23.732
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2.2.6 Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarin de gemeente Veldhoven zowel een 
bestuurlijk als een financieel belang heeft. Verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren 
dat uit voor de gemeente. Uiteraard blijft de gemeente beleidsmatig verantwoordelijk voor 
het realiseren van de doelstellingen van de programma's.
Van een financieel belang is sprake wanneer de gemeente een geldbedrag beschikbaar heeft 
gesteld aan een rechtspersoon dat niet verhaalbaar is bij een faillissement, en/ of bedragen 
waarvoor de gemeente aansprakelijk is als de rechtspersoon haar verplichtingen niet 
nakomt. Het bestuurlijk belang is zeggenschap vanwege vertegenwoordiging in het bestuur 
van de rechtspersoon of vanwege stemrecht.

Verbonden partijen zijn (bijna) altijd samenwerkingsverbanden. Het kan daarbij gaan om 
een samenwerking met andere gemeenten, zoals Metropool Regio Eindhoven (MRE), maar 
ook over een samenwerking met private partijen bijvoorbeeld een 
ontwikkelingsmaatschappij voor de realisatie van een groot project.

Gemeenten kunnen vier redenen hebben om met elkaar samen te werken in de vorm van 
een verbonden partij:

» vanwege het grensoverschrijdende karakter van de problematiek;
» om efficiencyvoordelen te behalen;
» vanwege een wettelijke plicht tot samenwerking;
» kennisvergroting en -borging.

De samenwerking kan van publiekrechtelijke of van privaatrechtelijke aard zijn. Het 
privaatrecht biedt verschillende mogelijkheden: de oprichting van een vereniging, een 
stichting, een NV of een BV. Op deze samenwerking zijn de bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek van toepassing. Als de partijen kiezen voor samenwerking op grond van het 
publiekrecht geldt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

De belangrijkste verbonden partijen zijn de gemeenschappelijke regelingen MRE, GGD 
Brabant-Zuidoost, Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (Ergon), Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost en de OmgevingsDienst ZuidOost Brabant (ODZOB). Daarnaast heeft de 
gemeente Veldhoven aandelen in bijvoorbeeld de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Een 
compleet overzicht is te vinden in tabel 1 Overzicht verbonden partijen per 1 januari 2017, 
achteraan in deze paragraaf.

Wettelijk kader

Publiekrechtelijke samenwerking
Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de raad, het college van B en W en de 
burgemeester afzonderlijk of samen met twee of meer andere gemeenten bevoegd 
(uiteraard allemaal voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn) een 
gemeenschappelijke regeling te treffen die in het belang is van de gemeente. Het college en 
de burgemeester kunnen slechts een gemeenschappelijke regeling treffen als zij van de 
gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar hebben ontvangen. Onder het treffen van 
een regeling verstaan we ook het wijzigen ervan, het toetreden tot en het uittreden uit een 
regeling.

Privaatrechtelijke samen werking
Volgens de Gemeentewet is het college bevoegd om besluiten te nemen voor deelname in 
en de oprichting van privaatrechtelijke rechtspersonen. Wel is sprake van een zogeheten 
voorhangprocedure (op basis van artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet), die de raad de

113



mogelijkheid biedt om - voorafgaand aan het daadwerkelijke besluit tot deelname - zijn 
'wensen en bedenkingen' kenbaar te maken aan het college. Gedeputeerde Staten moeten 
vervolgens goedkeuring verlenen voor de deelname in een private rechtspersoon. Deze 
goedkeuring is alleen mogelijk wanneer de deelname 'in het bijzonder aangewezen moet 
worden geacht' voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang.

De Wet fido sluit het houden van aandelen (zowel een bestuurlijk als een financieel belang) 
met een beleggingsoogmerk uit.

Ontwikkelingen

Hieronder wordt de belangrijkste ontwikkeling voor deze paragraaf geschetst.
Verder wordt verwezen naar de jaarrekeningen en begrotingen van gemeenschappelijke 
regelingen die regulier door de raad worden behandeld.
Gestreefd wordt naar harmonisatie in de aanlevering van rapportages van de verbonden 
partijen.

Brainport Development NV
Eind 2016 loopt de huidige periode van meerjarenplan en -financiering van Brainport 
Development NV af (2013-2016). Met het meerjarenplan 2017-2020 inclusief financiering 
heeft de raad in 2016 ingestemd.

Werkvoorzieningschap regio Eindhoven
Met de intrede van de Participatiewet vanaf 2015 is de instroom in de wet op de sociale 
werkvoorziening gesloten. Hiermee is de bestaande werkvoorziening een 
sterfhuisconstructie geworden. Het bestuur van de werkvoorziening verwacht dat de 
reserves en de afgesproken financiering vanuit de gemeenten voldoende zijn om het 
bestaan tot 2020 te kunnen garanderen. Om de rechten van de huidige SW-populatie te 
kunnen garanderen na 2020, werkt het bestuur aan een toekomstvisie die eind 2016 wordt 
verwacht.

Stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost
Deze organisatie is 8 juni 2016 formeel opgericht. Namens Veldhoven is een wethouder lid 
van het algemeen bestuur.

Stichting BIZOB
Het algemeen bestuur wil vanaf 2017 een herziene bestuurlijke structuur invoeren. Hierin 
wordt het verzorgingsgebied begrensd en in plaats van een algemeen en dagelijks bestuur 
kent de stichting één bestuur. Een gekozen deel van de aangesloten gemeenten zijn lid van 
het bestuur. Er wordt een Vergadering van Aangeslotenen ingesteld, waarin alle gemeenten 
vertegenwoordigd zijn.
Verder wordt een nieuwe aansluitovereenkomst gesloten met meer flexibiliteit voor de af te 
nemen diensten dan in de huidige overeenkomst.

Financiële risico's gemeenschappelijke regelingen
Het risico van gemeenschappelijke regelingen bestaat uit het deel dat de gemeente 
verhoudingsgewijs inneemt in het eventuele liquidatiesaldo van een 
samenwerkingsverband. Door de afvaardiging in het algemeen bestuur van een 
samenwerkingsverband behoudt Veldhoven invloed en nemen financiële risico's af. De 
jaarstukken van de verbonden partijen komen na beoordeling door het college in de raad. 
Opgemerkt wordt verder dat de verbonden partijen beschikken over (beperkte) reserves om 
risico's op te kunnen vangen.
Het financiële risico is pas te kwantificeren als de verbonden partij zich in een liquidatiefase 
bevindt. Een uitzondering hierop is de ODZOB. Het ministerie van BZK heeft aangegeven 
dat deelnemende gemeenten van de ODZOB een risico moeten opnemen omdat de reserves
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van de ODZOB lager zijn dan het beoogde niveau. Wij hebben een risico opgenomen met 
een kans van 100Zo en een maximaal schadegevolg van C 11.000.

Financiële risico's vennootschappen, stichtingen en verenigingen 
De financiële risico's waar Veldhoven mee geconfronteerd wordt bij vennootschappen, 
blijven beperkt tot de waarde van de belangen. Een aanvullend risico is dat enkele 
dividenduitkeringen structureel als opbrengst in de begroting zijn geraamd. Die ramingen 
zijn in de regel gebaseerd op recente informatie van de betreffende ondernemingen.
De waarde van de betreffende aandelenbelangen worden hieronder weergegeven om een 
beeld te geven van de omvang van de mogelijke risico's.

Aandelenbelang op 31-12-2015
Verbonden partij Waarde
NV BNG C 80.000
NV Brabant Water C 4.000
Brainport Development NV C 91.664

Het risico op vermindering van de waarde van de aandelenbelangen van NV BNG en NV 
Brabant Water schatten wij verwaarloosbaar klein in.
De financiële risico's samenhangend met de overige vennootschappen en stichtingen (voor 
een volledig overzicht zie de tabel 1 Overzicht verbonden partijen per 1 januari 2017) 
schatten wij tevens laag in, omdat de betreffende partijen zelf reserves hebben om risico's 
op te vangen. Om deze risico's op te vangen hebben wij een risico opgenomen met een 
kans van 100Zo en een maximaal schadegevolg van C 100.000.

Hiermee achten wij de financiële risico's samenhangend met verbonden partijen voldoende 
te hebben ondervangen.

Tabel 1: Overzicht verbonden partijen per 1 januari 2017

Verbonden partij Behartigd openbaar belang
(en
vestigingsplaats)
Gemeenschappelijke regelingen
MRE
(Eindhoven)

Gemeenschappelijke belangenbehartiging op het gebied van: 
economie, ruimte en mobiliteit

Gemeenschappelijke
Gezondheidsdienst
Zuidoost-Brabant
(Helmond)

Gemeenschappelijke belangenbehartiging op het gebied van gezondheid(szorg)

Werkvoorzieningschap 
Regio Eindhoven 
(Eindhoven)

Sociale werkvoorziening

Veiligheidsregio
Brabant Zuidoost 
(Eindhoven)

De taken op het gebied van brandweerzorg, regionaal ambulance vervoer, 
crisisbeheersing en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOr) 
regionaal vormgeven en uitvoeren. Met als doel incidenten en rampen te 
voorkomen, beperken en bestrijden.

Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant
(Eindhoven)

Met provincie en gemeenten samenwerken om de kwaliteit van de 
vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van complexe bovenlokale 
milieugerelateerde uitvoeringstaken te verbeteren.

Vennootschappen en coöperaties
NV Bank Nederlandse
Gemeenten
(Den Haag)

Bankieren voor het maatschappelijk belang tegen zo laag mogelijke kosten

Belang: 35.100 aandelen (0,060Zo)
NV Brabant Water 
( 's-Hertogenbosch)

Het in stand houden van de benodigde infrastructuur om water te distribueren

Belang: 40.860 aandelen (0,410Zo)
Brainport
Development NV 
(Eindhoven)

De positie van Veldhoven binnen de Brainport-regio versterken en een actieve 
bijdrage leveren aan de versterking van de economische structuur in de regio
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Verbonden partij 
(en
vestigingsplaats)

Behartigd openbaar belang

Belang: 202 aandelen (3,2507o)
Stichtingen en verenigingen
Stichting BIZOB 
(Eersel)

Het uitvoeren van, het begeleiden van en adviseren in een gezamenlijk 
professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid, ook voor het behalen van 
voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied voor de 
zelfstandige gemeenten

Stichting Beheer en
Exploitatie
Veiligheidshuis
Brabant Zuidoost 
(Helmond)

Een coördinerende en faciliterende rol nemen bij aanpak van complexe casuïstiek 
binnen de thema's (risico)jeugd, veelplegers, nazorg ex-gedetineerden, 
relationeel geweld en overlast en verslaving, waarbij zorg en veiligheid een rol 
spelen. Gezamenlijke inspanning van gemeenten en ketenpartners is hierbij een 
randvoorwaarde

Tabel 2: Financiële positie verbonden partijen 
(Bedragen in C 1.000)

Naam verbonden 
partij

Resultaat
2017

Vreemd
vermogen
1-1-2017

Vreemd
vermogen
31-12-2017

Eigen
Vermogen
1-1-2017

Eigen
Vermogen
31-12-2017

Gemeenschappelijke regelingen
Metropool Regio 
Eindhoven (MRE)

0 * * 3.591 2.617

GGD 0 * * 2.124 2.076
Werkvoorzieningschap 
Regio Eindhoven

* * * * *

Veiligheidsregio
Brabant Zuidoost

0 45.682 46.776 6.800 6.800

Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant

174 5.435 3.935 1.355 1.529

Vennootschappen en coöperaties
NV Bank Nederlandse 
Gemeenten

* * * * *

NV Brabant Water * * * * *
Brainport Development 
NV

* * * * *

Stichtingen en verenigincien
Stichting BIZOB 32 387

(inschatting)
387

(inschatting)
1.100

(inschatting)
1.132

(inschatting)
Stichting Beheer en 
Exploitatie
Veiligheidshuis Brabant 
Zuidoost

* * * * *

Toelichting
In het vernieuwde BBV is (zoals aangegeven in hoofdstuk 1) een geprognosticeerde balans 
voorgeschreven in de begroting. Het BBV is ook van toepassing voor gemeenschappelijke 
regelingen. Omdat de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen aanzienlijk eerder 
vastgesteld worden, hebben zij een jaar langer de tijd (dan gemeenten) om aan het nieuwe 
BBV te voldoen. Desondanks hebben de ODZOB en de Veiligheidsregio al wel voldaan aan 
de nieuwe regels, en MRE, Ergon en GGD nog niet. Daarom zijn voor deze 3 
gemeenschappelijke regelingen op dit moment nog niet alle cijfers voorhanden.

Voor de stichting Beheer en Exploitatie Veiligheidshuis Brabant Zuidoost is het de planning 
is dat de begroting 2017 in december 2016 wordt vastgesteld door het stichtingsbestuur. 
Daarom zijn financiële cijfers niet beschikbaar.

Voor vennootschappen en coöperaties geldt het BBV niet, zij kennen geen wettelijke 
verplichting om een begroting te publiceren. Vandaar dat deze cijfers niet voorhanden zijn.
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2.2.7 Grondbeleid

1. Inleiding

Met het grondbeleid kan de gemeente bijdragen aan de realisatie van beleid op allerlei 
terreinen zoals wonen, economische ontwikkeling, verkeer en vervoer en duurzaamheid. 
Daarnaast heeft het grondbeleid invloed op de financiële positie van de gemeente. De 
kosten en de opbrengsten van gebiedsontwikkelingen en de hiermee samenhangende 
risico's zijn van grote invloed op de algemene financiële positie van de gemeente.

Na 2008 heeft er zowel bij de ontwikkeling van woningbouw als bij bedrijventerreinen een 
verschuiving plaats gevonden van een aanbodmarkt naar een vragersmarkt. Kopers en 
huurders kregen het voor het zeggen. Ontwikkelaars en gemeenten namen hun verliezen en 
boekten af op grondexploitaties.

Woningbouw

Recent trekt met name de vraag naar grond voor woningbouw weer sterk aan en dreigt er 
zelfs een overspannen markt te ontstaan. Stijgende grondprijzen zijn het gevolg. Na een 
daling van de grondprijs van circa 20Zo tijdens de economische crisis en een stabilisatie van 
de grondprijzen voor grondgebonden woningen in 2014 en 2015 zijn de gemeentelijke 
grondprijzen in Veldhoven in april 2016, conform het gemeentelijk grondprijsbeleid, met 
5,0Zo verhoogd. Voor 2017 wordt een stijging van de grondprijs voor grondgebonden 
woningen aangehouden van 4,00Zo.

Enkele jaren geleden is de planvorming van de gebiedsontwikkeling uitgesteld. Nu de markt 
voor met name woningbouw weer aantrekt is deze planvorming weer met maximale 
snelheid opgepakt. Mede door de snelle grondverkoop in 2016 is er in 2017 minder grond 
beschikbaar voor verkoop. In 2018 is weer voldoende bouwgrond beschikbaar.

Uit de vraag naar woningen is trek naar de stad zichtbaar, zeker voor kleine, goedkope 
woonvormen, dicht bij voorzieningen, voor met name alleenstaande jongeren en ouderen. 
Deze vraag ligt er mogelijk ook voor de omgeving van het City Centrum. Anderzijds wil men 
graag ruim wonen in een gezinswoning met tuin aan de rand van de stad. Bij sociale huur is 
de wachttijd inmiddels opgelopen tot gemiddeld 8 jaar. In de sociale huur zijn weinig 
mutaties door gebrek aan doorstroommogelijkheden. Om aan de grote vraag naar woningen 
voor statushouders en bijzondere doelgroepen te voldoen worden alle mogelijke middelen 
en menskracht ingezet om voldoende (tijdelijke) woningen te realiseren. Het gemeentelijk 
grondbeleid wordt hierop afgestemd, zoals de in 2015 met uw raad vastgestelde aanpassing 
van de systematiek Bovenwijkse Voorzieningen (BOVO). De BOVO-bijdrage is afhankelijk 
gemaakt van de grootte van de woning. Ook is de mogelijkheid gecreëerd om de 
gemeentelijke BOVO-bijdrage later te betalen, tot uiterlijk bij onherroepelijk 
bestemmingsplan.

Er is veel vraag naar sociale huurwoningen (woningen met een huur onder C 711,- per 
maand) terwijl woningcorporaties momenteel te weinig bouwen om aan deze vraag te 
voldoen. Zeker als er aanvullende ambities worden benoemd, zoals hogere eisen aan 
duurzaamheid of beeldkwaliteit en parkeren op eigen (gezamenlijk) terrein, staat het op peil 
houden van de sociale huurvoorraad onder druk. Vanwege 'passend toewijzen' streven 
corporaties en gemeente voor nieuwbouw naar een huurprijs onder de eerste of tweede 
aftoppingsgrens (resp. C586,68 en C 628,76) waardoor de financiering nog lastiger wordt. 
Door middel van flankerend beleid kan de gemeente trachten om de bouw van sociale 
huurwoningen te stimuleren. Ook is de grondprijs voor sociale huurwoningen in de laagste 
grondprijscategorie opgenomen.
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Bedrijventerreinen

De vraag naar bedrijfsruimte verandert, locatie en kwaliteit van een bedrijventerrein worden 
steeds belangrijker. Onderzoek in opdracht van de provincie toont aan dat er sprake is van 
een fors structureel overaanbod aan m2 bedrijventerreinen in Noord-Brabant. Momenteel 
wordt in het Stedelijk Gebied Eindhoven intensief gewerkt om de voorraad plancapaciteit 
aan bedrijventerreinen in evenwicht te brengen met de behoefte van de markt. We hebben 
hierbij aandacht voor bedrijven met een bijzondere ruimtevraag en bouwen voldoende 
flexibiliteit in om rekening te kunnen houden met de toekomstige marktvraag.

De economische dynamiek kan worden versterkt door herstructurering van bestaande 
bedrijventerreinen, bijvoorbeeld op De Run. We doen dit samen met de provincie 
(Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij - BOM), het Stedelijk Gebied Eindhoven en de 
plaatselijke bedrijven en vastgoedeigenaren, bijvoorbeeld in de vorm van publiek private 
samenwerking.

We investeren in de bereikbaarheid van onze bedrijventerreinen. Sprekend voorbeelden 
hierbij zijn de reconstructie van de Kempenbaan, de aanleg van de Zilverbaan en de nieuwe 
aansluiting op de A67. O.a. voor De Run en voor Habraken zijn deze investeringen van 
groot belang. Mede door de BOVO-bijdragen die particulieren aan de gemeente betalen 
worden deze investeringen bekostigd.

Beperken risico's grondexploitatie

Door de economische groei en het aantrekken van de woningmarkt zijn de risico's in de 
grondexploitatie verminderd. De risico's van de grondexploitatie worden voor een deel 
opgevangen in de betreffende grondexploitatie. Ook bepalen de risico's van de 
grondexploitatie mede de hoogte van de gemeentelijke risicoreserve. Hiervoor wordt 
verwezen naar de paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen.

2. Gemeentelijke grondprijzen

Woningbouw

De gemeentelijke grondprijzen voor grondgebonden woningen worden jaarlijks per 1 april 
geactualiseerd op basis van de landelijke verkoopcijfers van de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars (NVM) van het jaar ervoor. Ook de parameters voor de bouwgrondexploitaties 
zijn gebaseerd op deze cijfers. De NVM geeft voor 2016 een prijsstijging aan van 3 tot 40Zo 
van verkochte woningen (peildatum 1 mei 2016). De Nederlandse koopwoningmarkt groeit 
verder in 2016 en 2017. Verwacht wordt dat de huizenprijzen stijgen van 3,5 tot 5,50Zo in
2016 en naar 5 tot 70Zo in 2017. Desondanks blijft de betaalbaarheid van koopwoningen 
goed. Zoals in de Voorjaarsnota is aangegeven wordt voorzichtigheidshalve in de begroting
2017 alleen voor 2017 een grondprijsstijging, en dus ook een opbrengststijging, 
aangehouden voor bouwkavels van grondgebonden woningen van 4,0Z en voor 2018 t/m 
2020 wordt geen verdere opbrengstijging geraamd.

In de geactualiseerde Kadernota Grondbeleid, die begin 2017 aan de raad wordt 
aangeboden, zal de huidige grondprijssystematiek worden bezien en zal worden 
aangegeven hoe deze nog beter kan aansluiten op de markt en rekening gehouden kan 
worden met de noodzakelijke bouw van sociale huurwoningen en gewenste energieneutrale 
woningen (Nul op de Meter-woningen).

De gemeenten van het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben afspraken gemaakt over de 
grondprijssystematiek voor sociale koop en huur. Dit ter voorkoming van onnodige 
scheefheid in grondprijzen in de regio. Hieruit is een bandbreedte bepaald voor de 
grondprijs voor sociale huur van C 275 tot C 350. Met onze huidige grondprijs van C 281 
voor sociale huur vallen wij nog binnen deze bandbreedte.
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De grondprijs voor appartementen wordt, afhankelijk van de locatie, residueel bepaald. 
Hierbij wordt de grondprijs bepaald door de investeringskosten van de woning te 
verminderen op de opbrengst van de woning (bij verkoop of verhuur).

In de komende maanden zal de grondprijsontwikkeling verder gevolgd worden om op basis 
hiervan de grondprijzen per 1 april 2017 definitief vast te stellen. Deze grondprijsstijging 
heeft een positief effect op de bouwgrondexploitaties, vooral voor De Drie Dorpen. Voor de 
bouwkavels die de gemeente op dit moment al in de verkoop heeft, wordt de 
grondprijsstijging niet meegenomen.

De vraag naar koopwoningen zal mogelijk verder toenemen, onder meer door:
^ lage hypotheekrente
^ groeiende werkgelegenheid
• hoger vertrouwen
^ stijgende koopkracht
^ het 'boven water komen' van de huizen met een hypotheek.
Dit veroorzaakt een verdere toename van de woningverkopen en een steeds minder ruime 
markt. Ook speelt mee dat er relatief weinig nieuwbouwwoningen worden gebouwd. Alles bij 
elkaar leidt dit tot stijgende huizenprijzen.

Bedrijfsgrond

De marktprijs voor bedrijfsgrond is stabiel. Bedrijven breiden weer uit en zijn op zoek naar 
nieuwe locaties. Er is hierdoor een toenemende vraag naar bouwkavels. De 
investeringsruimte van bedrijven groeit lichten wordt rekening gehouden met een in 2017 
gelijkblijvende grondprijs t.o.v. 2016 voor gemeentelijke bedrijventerreinen. De huidige 
gemeentelijke grondprijzen voor o.a. Habraken zijn volgens de Stec-Groep, die adviezen 
geeft over ontwikkeling van bedrijventerreinen, marktconform en vallen binnen de gestelde 
bandbreedte die in het Stedelijk Gebied Eindhoven is afgesproken.

Voor bedrijfskavels worden vaste grondprijzen in categorieën (regulier en zichtlocatie) 
toegepast. Afhankelijk van de gewenste ontwikkeling en aard van de bedrijvigheid worden 
mogelijk een of meerdere categorieën toegevoegd. Wellicht wordt voor specifieke 
bedrijvigheid een aangepaste grondprijs voorgesteld. Voor kantoorfuncties wordt de 
grondprijs per locatie bepaald, uitgedrukt in een vierkante meterprijs bruto 
vloeroppervlakte. Ook voor bedrijfsgrond kan een onafhankelijk taxatiebureau de grondprijs 
bepalen of beoordelen.

3. Projecten gebiedsontwikkeling

Hieronder is een overzicht opgenomen van de thans lopende grondexploitaties ten behoeve 
van woningbouw en ontwikkeling van bedrijventerreinen. De fasering van deze projecten 
wordt mede bepaald door de nog lopende subregionale afstemming over het 
woningbouwprogramma. Met deze afstemming wordt voorkomen dat in regionaal verband 
te veel woningen in een zelfde woonklimaat tegelijk op de markt komen en dat projecten 
elkaar in negatieve zin beconcurreren.

Woningbouw

Noordrand; Meerstraat
Met het project Meerstraat vindt er een stedenbouwkundige afronding plaats van het 
noordelijke deel van Veldhoven. Op dit moment zijn nagenoeg alle kavels in dit project 
uitgegeven en is een groot deel van de wijk gerealiseerd. Er zijn alleen nog enkele 
particuliere bouwkavels beschikbaar. Naar verwachting wordt de grondexploitatie in 2017 
afgesloten.
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Zilverackers: Oerle-Zuid
Oerle-Zuid wordt in drie fasen gerealiseerd. Vanaf 2014 zijn de eerste woningen uit de 
eerste fase gereed gemeld. De verkoopresultaten in deze fase van zowel projectmatige 
woningen als bouwkavels zijn het laatste jaar verbeterd. De contracten voor de realisatie 
van het Zorgcluster zijn getekend. In het kader van flankerend beleid sociale woningbouw is 
vanuit het Volkshuisvestingsfonds subsidie aan de woningcorporatie voor de Zorgcluster 
verleend. De tweede fase is bouwrijp gemaakt en de verkoop loopt uitstekend. Zowel de 
projectmatige bouw als de iets de kleiner gemaakte gemeentelijke kavels zijn uitverkocht. 
Vanaf 2016 worden de woningen in de tweede fase opgeleverd. Hierbij zal ook een deel 
sociale huurwoningen zijn. De planning voor fase 3 gaat uit van oplevering van de woningen 
in de periode tot 2018 met een uitloop van de laatste kavels tot 2020. De voorbereidingen 
voor bouwrijp maken en uitgifte van de derde fase zijn gestart. De verkoop van de kavels 
en het projectmatige deel verloopt voorspoedig. Nagenoeg alle de gemeentelijke kavels zijn 
besproken, gereserveerd of verkocht.

Zilverackers: De Hoge Boght
In het gebied Zilverackers ligt de openbare begraafplaats De Hoge Boght. In 2013 heeft een 
aanbesteding plaatsgevonden voor de realisatie van uitvaart gerelateerde voorzieningen, 
waaronder een kleinschalig crematorium nabij de begraafplaats. Dit heeft geresulteerd in 
een overeenkomst met een de DELA. In 2013 is gestart met de planvoorbereiding, in 2016 
is gestart met de realisatie en begin 2017 is de uitvaartfaciliteit operationeel, waarna de 
bouwgrondexploitatie kan worden afgesloten. Dit project levert een positief financieel 
resultaat op.

Zilverackers: De Drie Dorpen
In het ambitiedocument van De Drie Dorpen is aangegeven dat we het plan afstemmen op 
de marktvraag en ook in gesprek gaan met meerdere ontwikkelaars inzake de 
ontwikkeling/verkoop van de uitgeefbare grond. Afhankelijk van deze marktconsultatie 
wordt een realisatiestrategie en samenwerkingsvorm met marktpartijen gekozen. De 
gemeenteraad heeft aangegeven dat bij de ontwikkeling van De Drie Dorpen duurzaamheid 
een belangrijk uitgangspunt is. Onder andere is aangegeven dat er sprake moet zijn van 
energieneutraal bouwen (Nul op de Meter-woningen). De gemeente behoud verder haar 
verantwoordelijkheid ten aanzien van de aanleg van de infrastructuur en het openbaar 
gebied.
De gebiedsontwikkeling van De Drie Dorpen heeft door de crisis vijf jaar vertraging 
opgelopen. In de huidige planning en plannen wordt uitgegaan van drie dorpen met een 
gemiddelde grootte van ca. 500 woningen en een realisatie van ca. 150 woningen per jaar 
vanaf 2018. Het dorp Huysackers is het meest uitgewerkt en daar start de realisatie. De 
dorpen Bosackers en Schootackers volgen daarna. De bouwgrondexploitatie van de Drie 
Dorpen, gebaseerd op de plannen uit 2010, heeft een positief resultaat. Er wordt een winst 
van afgerond C 9 miljoen op eindwaarde geraamd. De aangepaste regels van het Besluit 
Begroting en Verantwoording zijn van invlo+ed op dit plan. De planningshorizon van De Drie 
Dorpen bedraagt 13 jaar en de nieuwe regels geven aan dat alleen rekening gehouden mag 
worden met mogelijke opbrengsten in een periode van 10 jaar, tenzij het logisch is om van 
een langere termijn uit te gaan. Wij kunnen hiervoor een goede onderbouwing geven. De 
planning is gebaseerd op het afronden van logische deelgebieden en het afronden van het 
derde dorp. De laatste geprognotiseerde grondopbrengsten zijn in het één na laatste jaar 
opgenomen. Het laatste jaar wordt gebruikt om een en ander in het openbare gebied af te 
ronden.Voor De Drie Dorpen heeft de gemeente nagenoeg alle gronden in het verleden 
reeds verworven.

Entrada II
De planvorming voor de locatie Entrada II (koopappartementen) is in een vergevorderd
stadium. De ontwikkelaar van dit project heeft het woningbouwplan de afgelopen periode
verder geoptimaliseerd.
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De randvoorwaarden en uitgangspunten van de woningbouwlocatie zijn herijkt en in 2016 
vastgelegd in een ambitiedocument. De gemeente gaat bij de ontwikkeling van De Drie 
Dorpen uit van de bouw van Nul op de Meter-woningen. Door de demografische 
ontwikkeling en wijziging in de zorg (meer ouderen en hulpbehoevenden die zelfstandig 
blijven wonen) is er behoefte aan een ander soort woning (kleiner en goedkoper) met in de 
buurt de daarbij behorende voorzieningen. Ook hiermee is in het ambitiedocument rekening 
gehouden.

De vraag naar woningen in een stedelijke omgeving is de laatste jaren extra toegenomen. 
Ook is er een ander besef ontstaan over hoe om te gaan met het landelijke gebied (Ladder 
voor duurzame verstedelijking, inbreiding gaat in principe voor uitbreiding). De komende 
periode worden met de provincie en in de regio afspraken gemaakt hoe het 
woningbouwprogramma en de grote bouwlocaties op elkaar zullen worden afgestemd.

Zilverackers: Zilverbeek
De ontwikkeling van Zilverbeek blijft als strategische reserve in de woningbouwplanning 
opgenomen voor de periode ná realisatie van De Drie Dorpen ^2030). De gronden zijn in 
het verleden afgeboekt en een deel van deze grond kan desgewenst gebruikt worden als 
ruilgrond. Het gebied Hoogackers, dat bedoeld was voor een groen bedrijventerrein, is 
reeds in 2014 afgeboekt.

Leuskenhei
Het bestemmingsplan voor de realisatie van 53 zorgwoningen (intramuraal en extramuraal) 
en 8 patiowoningen van een woningcorporatie is inmiddels door de raad vastgesteld. Er is 
een getekende realisatie- en verkoopovereenkomst. De bouwgrondexploitatie Leuskenhei 
(912500) zal nog in 2016 worden afgesloten.

Schippershof
De bouw van grondgebonden woningen op Schippershof is gestart. De eerste 20 woningen 
worden in 2016 opgeleverd. De verkoop en realisatie van appartementen is vertraagd. Dit 
project kan mogelijk in 2018 worden afgesloten met een budgettair neutraal resultaat.

Slot-Oost
Over project Slot-Oost is gesproken met de ontwikkelaar en is begin 2015 de intentiefase 
gestart. Thans wordt beoordeeld of dit project voor de gemeente en de ontwikkelaar 
interessant is en op welke wijze de ontwikkeling het best gerealiseerd kan worden.

Kasteel Zuyderwijck
De ontwikkeling van Kasteel Zuyderwijck is stilgelegd in afwachting van besluitvorming over 
het gewenste herontwikkelingsprogramma op deze locatie.

Centrumontwikkeling cinema
Het project centrumlocatie cinema is gericht op de ontwikkeling van een servicebioscoop en 
horeca in het centrum van Veldhoven. De gemeente en de ontwikkelaar hebben hiervoor 
een projectovereenkomst gesloten. De bestemmingsplanprocedure is inmiddels afgerond en 
de bouw van de servicebioscoop is gestart. Naar verwachting zal de ontwikkeling aan het 
eind van dit jaar gereed zijn en de bouwgrondexploiatie Centrumontwikkeling Cinema 
(917400) in 2016 worden afgesloten.

Alm Phoeniks
Het project Alm Phoeniks voorziet in de uitgifte van één bouwkavel. In het verleden is 
gebleken dat de grond vervuild was. Inmiddels is de grond functioneel gesaneerd en 
geschikt voor woningbouw. De kavel wordt dan ook voor verkoop aangeboden, mogelijk 
ook voor de bouw van meerdere woningen.
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Bedrijventerreinen

Habraken
Habraken is een gemengd bedrijventerrein voor de huisvesting van lokale en regionale 
bedrijven. De vraag naar kavels is in de afgelopen jaren gestagneerd. Momenteel lopen er 
in regionaal verband gesprekken om te komen tot een aanpassing van het aanbod van 
bedrijventerreinen, waaronder ook bedrijventerrein Habraken. Hiervoor is een voorziening 
voor het mogelijk afboeken van een deel van de grond van de BGE Habraken getroffen. Eind 
2016 worden de uitkomsten van de regionale afstemming verwacht. In het eerste kwartaal 
van 2017 zal een voorstel ter besluitvorming in de gemeenteraden van het Stedelijk Gebied 
worden aangeboden.
Overbodige bedrijfsterreinen of bedrijfskavels krijgen een andere functie die een 
maatschappelijke meerwaarde brengt. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met 
duurzaamheid door de aanleg van een zonneweide, dienstbaar zijn aan bestaande bedrijven 
en bedrijfskavels door de aanleg van groenzoneringen of een natuur-en recreatiefunctie 
krijgen door de aanleg van een natuurgebied.
De looptijd van de realisatie van Habraken is thans voorzien op 11 jaar vanaf 2017. Deze 
looptijd is gebaseerd op het afronden van logische deelgebieden/fases van het 
bedrijventerrein.

Noordrand; Zandven
Zandven is het bedrijventerrein dat is ingericht voor de realisatie van werkkavels en woon- 
werk kavels. Nagenoeg alle werkkavels zijn verkocht. De afgelopen periode is er geen 
belangstelling geweest voor de woon-werkkavels. De huisvesting van bedrijven wordt meer 
passend geacht op bedrijventerreinen De Run en Habraken. De gemeente en een aantal 
marktpartijen hebben naar aanleiding daarvan een deel van dit terrein herontwikkeld naar 
woningbouw. Hiervoor loopt momenteel de bestemmingsplanprocedure. Voor het overige 
deel wordt vooralsnog vastgehouden aan het concept van woon-werk kavels. Mogelijk wordt 
de koppeling tussen wonen en werken losgelaten zodat het woon- en werk-deel van de 
kavel onafhankelijk kan worden verkocht.

Heistraat-Zoom
De Raad van State heeft naar aanleiding van een beroep het wijzigingsplan Heistraat-Zoom 
vernietigd. Er vinden momenteel oriënterende gesprekken plaats met partijen die de kavel 
willen kopen en mogelijk zelf de ontwikkeling ter hand willen nemen.

Infrastructuur

De afbouw van de Oersebaan, de verlengde Oersebaan en de Verlengde Heerbaan is 
opgeleverd. Hiermee is de eerste fase van de Westelijke Ontsluitings Route (WOR) 
gerealiseerd. In de nabije toekomst wordt ook de Zilverbaan (2e fase van de WOR) 
aangelegd, waarmee een ontbrekende schakel in de infrastructuur wordt gerealiseerd. 
Uitgangspunt is wel dat ook de tweede fase van de Zilverbaan in één keer wordt aangelegd. 
Start aanleg is voorzien in 2017, zodat de weg tijdig gereed is voor de realisatie van 
Huysackers, het eerste van De Drie Dorpen. Daarnaast worden de reconstructie van de 
Kempenbaan, de aanleg van de N69 en de aansluiting op de A67 verder uitgevoerd.

Citycentrum

Met het opstellen van het COPr (centrum ontwikkelings programma) heeft de gemeenteraad 
een nieuw ontwikkelingsperspectief geschetst voor het centrum. Dit programma voorziet in 
het faciliteren van nieuwe marktinitiatieven in het centrum van Veldhoven. Eind 2016 wordt 
gestart met de reconstructie van de noordzijde van het City Centrum (Kop van het Meiveld). 
Ook wordt met particuliere ontwikkelaars gesproken over de ontwikkeling van de locatie 
Rabobank, TNT en Muziekschool.
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4. Actualisatie en scenarioberekeningen bouwgrondexploitatie

De berekeningen van de bouwgrondexploitaties zijn in het kader van de begroting 2017 
geactualiseerd. De totale boekwaarde van de BGE's bedraagt afgerond C 120 miljoen 
(peildatum 01-01-2016). De voorziening verlieslatende complexen bedraagt C 702.233,-. 
Op basis van de geactualiseerde berekeningen zijn er scenarioberekeningen uitgevoerd om 
inzicht te verkrijgen in de gevoeligheid van de aannames in de berekeningen.

Om inzicht te verkrijgen in de aannames en de bandbreedtes van de eindwaarden van de 
bouwgrondexploitaties zijn er enkele scenario's berekend. De scenarioberekeningen hebben 
betrekking op een rentescenario, inflatiescenario en enkele inhoudelijke scenario's voor de 
langlopende BGE's.

De bandbreedte van de eindwaarde als gevolg van het rentescenario en inflatiescenario ligt 
tussen de C 12,8 miljoen en C 15,8 miljoen. De voorziening voor verlieslatende complexen 
ligt op basis van deze scenarioberekeningen tussen C 0,7 en C 1,2 miljoen.

Voor de BGE Habraken is een scenario berekend waarbij er ca. 15 hectare van het plan 
geschrapt zal gaan worden. In de begroting 2017 is het uitgangspunt dat er ca. 30 hectare 
geschrapt gaat worden. Bij de scenarioberekening worden er minder m2 geschrapt en dat 
zal leiden tot een positiever eindresultaat (C 6,7 miljoen voordelig tegenover C 0,4 miljoen 
nadelig). Bij 15 hectare schrappen zal er C 9,3 miljoen afgeboekt moeten worden en bij 30 
hectare schrappen moet C 22,8 miljoen afgeboekt worden.
Bij de BGE Zilverackers De Drie Dorpen zijn er meerdere scenario's berekend:

Scenario Eindwaarde
1 Uitgifte 100 woningen/jaar in plaats van 150 woningen/jaar C 5,1 miljoen voordelig
2 Uitgifte 130 woningen/jaar in plaats van 150 woningen/jaar C 8,2 miljoen voordelig
3 Uitgifte 200 woningen/jaar in plaats van 150 woningen/jaar C 9,6 miljoen voordelig
4 Ontwikkeling derde dorp (Bosackers) C 8,2 miljoen voordelig

De eerste twee scenario's gaan uit van vertraging in de uitgifte van woningbouwpercelen. 
Het derde scenario gaat uit van een versnelling in de uitgifte van woningbouwpercelen. Het 
vierde scenario geeft alleen het resultaat aan van het derde dorp (Bosackers). Dit scenario 
is opgesteld voor een eventuele overweging om het derde dorp als een afzonderlijke 
bouwgrondexploitatie op te pakken.
Op basis van bovenstaande scenario's bij de BGE De Drie Dorpen is er geen aanvullende 
voorziening nodig en is er ook geen aanpassing van het weerstandsvermogen nodig. Gezien 
de lange looptijd van dit project kunnen er eventueel nog maatregelen getroffen worden om 
het resultaat van de grondexploitatie positief te beïnvloeden. De belangrijkste voorbeelden 
hiervan zijn het versoberen van het kwaliteitsniveau van het project (minder kosten) en het 
herverkavelen van het plangebied (meer opbrengsten). Uit de regionale afstemming van de 
woningbouwplanning zou een herprofilering of een her kwantificering kunnen volgen voor 
het project van De Drie Dorpen.

5. Bovenwijkse Voorzieningen en Grote Werken

Bovenwijkse voorzieningen (BOVO) zijn investeringen in het openbaar gebied zoals 
infrastructuur (hoofdwegen), parken en openbaar vervoervoorzieningen. Iedere eigenaar 
van een nieuw te bouwen woning, bedrijfspand of andere functie waarvoor een 
bestemmingsplanwijziging nodig is, betaalt hier aan mee. Het bedrag wordt berekend per 
woningequivalent.

Ook de gemeente heeft bij de lopende BGE's bijgedragen aan de BOVO investeringen op 
basis van een bijdrage vanuit de BGE's en vanuit de algemene middelen (algemene vrije 
reserve). Op basis van de huidige voorschriften BBV is het niet meer mogelijk om ten laste 
van een bouwgrondexploitatie een afdracht voor BOVO te doen. De totale BOVO-investering
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Jaarlijks worden de investeringen Bovenwijkse infrastructurele Voorzieningen en de 
investeringen Grote Werken geactualiseerd en opnieuw doorgerekend. Aan de hand van de 
benodigde investeringskredieten wordt de bijdrage per woningequivalent voor de diverse 
bouwgrondexploitaties bepaald. De BOVO-bijdrage van gemiddeld C 7.827,- wijzigt per 1 
januari 2017 naar C7.971,- per woningequivalent. Deze wijziging is hoofdzakelijk het gevolg 
van een hoger bedrag aan investeringsgelden voor de BOVO-investeringen, die nog wordt 
verwacht.

Vanaf 2016 is de BOVO-bijdrage afhankelijk van de grootte van de woning. De verdeling 
van de BOVO-bijdrage is gebaseerd op bruto vloeroppervlakte en ziet er per 1 januari 2017 
als volgt uit:
^ woning tot 60m2: C 3.507,- per pand;
^ woning 60 - 90m2: C 6.935,- per pand;
^ woningen groter dan 90m2: C 7.971,-per pand.

Ook het moment van betaling van de BOVO-bijdrage heeft de gemeente versoepeld. Deze 
bijdrage mag onder bepaalde voorwaarden nu later worden afgedragen, wanneer het 
bestemmingsplan onherroepelijk is.

6. Beheer gemeentelijke gronden en panden (kapitaalgoederen)

Gemeentelijke gronden
Gronden, aangekocht ten behoeve van grondexploitatie, worden tijdelijk beheerd met als 
doel het realiseren van een maximaal financiële of maatschappelijke opbrengst. Gronden 
worden tegen marktconforme prijzen verpacht (kortlopende pacht).

Gemeentelijke panden
Gemeentelijke panden die zijn aangekocht voor gebiedsontwikkeling, maar niet hiervoor 
hoeven te worden gesloopt, worden verkocht. Relatief snel zijn 15 panden verkocht en 
daarnaast staan er nog enkele panden in de verkoop. De gemeente heeft nagenoeg geen 
panden meer in eigendom die niet meer nodig zijn voor gebiedsontwikkeling. De verkoop 
wordt verzorgd door derden.
De huuropbrengsten worden geoptimaliseerd door een nieuwe rekenmethodiek voor alle 
gemeentelijke huurwoningen. Uitgangspunt hierbij is minimaal kostendekkende verhuur.

7. Herziening Besluit begroting en verantwoording (BBV)

De commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording) heeft per 1 januari 2016 de 
regelgeving rondom grondexploitaties gewijzigd. De reden hiervoor is een aantal 
ontwikkelingen op het gebied van grondexploitatie, waaronder de forse afboekingen van 
gemeenten op grondposities in de afgelopen jaren en de aankomende Omgevingswet.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft aan dat een grondexploitatie een 
looptijd heeft van 10 jaar. Doel hiervan is om de risico's die samenhangen met zeer lang 
lopende projecten te beperken. Deze 10 jaar wordt gehanteerd als richttermijn, die 
voortschrijdend moet worden bezien en waar gemotiveerd van kan worden afgeweken. Dit 
houdt in dat deze motivatie is geautoriseerd door de raad en verantwoord in de begroting 
en de jaarstukken. De motivatie moet tevens zijn voorzien van risico-beperkende 
beheersmaatregelen die de gemeente heeft genomen om de onzekerheden en risico's die 
gepaard gaan met de langere looptijd te beperken.

De projecten Habraken en Zilverackers De Drie Dorpen hebben allebei een langere looptijd 
dan 10 jaar. Deze langere looptijd is nodig om het geheel van De Drie Dorpen dan wel een

dient te worden afgeschreven. De inmiddels verwerkte afdrachten uit de
bouwgrondexploitatie voor BOVO kunnen echter gehandhaafd blijven. Voorbeeld hiervan
zijn de afdrachten uit Oerle-Zuid en De Drie Dorpen voor de Kempenbaan en de Zilverbaan.
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deelfase van Habraken af te ronden. Op basis van de huidige voorschriften BBV moet de toe 
te rekenen rente aan de bouwgrondexploitatie 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 bouwgrondexploitatie. De rente aan de grondexploitatie wordt 
toegerekend over de boekwaarde van de grondexploitatie per 1 januari van het betreffende 
boekjaar.

8. Invoering vennootschapsbelasting voor overheden

Vanaf 1 januari 2016 is de wet 'modernisering vennootschapsbelasting voor 
overheidsondernemingen' in werking getreden. Volgens deze wet moeten overheden die 
winst of structureel overschotten behalen met activiteiten die concurreren met de markt, 
vanaf 2016 vennootschapsbelasting betalen. Belangrijkste doelstelling van de wet is het 
realiseren van een fiscaal gelijk speelveld tussen overheids- en private ondernemingen. De 
gemeente is momenteel bezig met het opstellen van de fiscale openingsbalans per 1 januari 
2016.

9. Actualisatie Kadernota Grondbeleid

De vorige Kadernota Grondbeleid van de gemeente Veldhoven dateert uit 2011. Door de 
gewijzigde marktsituatie bij zowel woningbouw als de ontwikkeling van bedrijventerreinen is 
het wenselijk de nota uit 2011 te actualiseren. Ook de gemeenteraad heeft hierom verzocht. 
De gemeenteraad krijgt hierdoor de gelegenheid geboden zich over het gemeentelijke 
grondbeleid uit te spreken.

Eind 2016 zal aan de gemeenteraad de belangrijkste wijzigingen van het gemeentelijk 
grondbeleid worden gepresenteerd. Na overleg en discussie zal in januari 2017 de 
geactualiseerde Kadernota Grondbeleid worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
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DEEL 3

FINANCIËLE BEGROTING 
(MEERJARIG)
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Deel 3 Financiële Begroting

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een nader inzicht gegeven in de financiële begroting 2016. Dit 
hoofdstuk wordt onderverdeeld in een tweetal financiële paragrafen, te weten: 
een overzicht van baten en lasten en de toelichting (paragraaf 3.2); 
een uiteenzetting van de financiële positie (paragraaf 3.3).

In beide paragrafen wordt inzicht gegeven in de cijfers van de nieuwe begroting 2017 en de 
meerjarenbegroting 2018-2020 alsmede, waar van toepassing, de realisatie van het jaar 
2015 en de begroting na wijzigingen van het jaar 2016. Tot slot wordt in bijlage I een 
overzicht gegeven van de meerjarige baten en lasten per taakveld inclusief het 
verdelingsprincipe van de taakvelden over de programma's.

3.2 Overzicht van baten en lasten en de toelichting

3.2.1 Inleiding

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in:

» per programma (exclusief reserves) de baten, lasten en het saldo (3.2.2);
» het overzicht van de geraamde algemene dekkingsmiddelen (3.2.3);
» het overzicht van de kosten van overhead (3.2.4);
» het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting (3.2.5);
» het bedrag voor onvoorzien (3.2.6);
» de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma (3.2.7);
» het resultaat (3.2.8);
» een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten per programma (3.2.9);
» en tot slot een overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan 

de reserves (3.2.10).
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3.2.2 Overzicht baten en lasten per programma (exclusief mutaties 
reserves)

De realisatie van doelstellingen op programmaniveau omvat alle geplande taken op het 
terrein van beleid en beheer gericht op de realisatie van de programmadoelstellingen. De 
hieraan verbonden baten en lasten worden per programma gespecificeerd weergegeven.

Bedragen (x C 1.000) 

Programma

1 Stedelijke ontwikkeling

2 Wonen

3 Veiligheid

4 Beheer openbare ruimte

5 Bereikbaarheid

6 Natuur- en recreatiebeheer

7 Sociaal Domein

8 Milieu en duurzaamheid

9 Economie

10 Onderwijs en jeugd

11 Kunst en cultuur

12 Sport en recreatie

13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

14 Publieksdienstverlening

15 Alg. dekkingsmiddelen en financiering *

Rek.

2015

10.471

504

2.178

2.537

7.655

3.700

42.343

13.524

624

6.259

4.414

4.170

4.209

3.840

796

Begr. Begroting

2016 2017 I 2018 I 2019

18.601

796

2.343

2.694

5.778

3.757

42.235

10.453

700

6.235

4.339

3.839

3.681

3.555

6.063

14.025

302

2.391

931

4.054

2.562

39.290

11.015

464

5.188

3.913

3.589

2.610

2.067

776

20.974

253

2.460

1.022

4.283

2.641

38.554

10.591

508

5.132

3.620

3.569

2.583

2.086

847

22.591

107

2.464

1.071

4.492

2.689

38.698

11.963

512

5.134

3.605

3.572

2.603

2.077

853

2020

18.819

101

2.469

1.182

4.570

2.749

38.569

11.886

515

5.141

3.603

3.573

2.623

2.094

863

Totaal lasten 107.224 115.069 99.123 102.431 98.757

1 Stedelijke ontwikkeling

2 Wonen

3 Veiligheid

4 Beheer openbare ruimte

5 Bereikbaarheid

6 Natuur- en recreatiebeheer

7 Sociaal Domein

8 Milieu en duurzaamheid

9 Economie

10 Onderwijs en jeugd

11 Kunst en cultuur

12 Sport en recreatie

13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

14 Publieksdienstverlening

15 Alg. dekkingsmiddelen en financiering *

17.156

207

110

76

1.451

120

28.672

12.446

24

904

2

891

179

2.028

331

21.197

181

136

75

1.513

50

27.218

9.393

26

1.082

0

904

0

1.871

70

18.132

162

_____ 0

____76

1.514

____ 51

26.567

11.038

____26

1.099

_____ 0

924

_____ 0

1.752

58

22.639 23.447 21.065

117 108 101

0 0 0

76 76 77

1.515 1.541 1.571

51 51 51

26.656 26.562 26.292

10.649 12.040 11.979

26 26 26

1.100 1.100 1.100

0 0 0

926 926 926

0 0 0

1.782 1.736 1.737

44 35 15

Totaal baten 64.597 63.716| 6 ļ].399|^|65.581 67.648 64.940

Saldo (-/- = nadeel) -42.627 -51.353| -3 3.778H-33.542 -34.783 -33.817

* De baten en lasten zijn gepresenteerd exclusief de overzichten voor algemene dekkingsmiddelen, overhead, 
vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Voor een toelichting op de geplande taken en bovenstaande bedragen wordt verwezen naar 
de programmabegroting.

3.2.3 Overzicht van de algemene dekkingsmiddelen

Naast baten die zijn verbonden aan de uitvoering van programma's (derhalve verantwoord 
op het programma) beschikt de gemeente ook over baten die niet aan een specifiek
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programma zijn verbonden. Voorbeelden van deze algemene dekkingsmiddelen zijn de 
algemene uitkering, dividenden en gemeentelijke belastingen. Hieronder een overzicht.

Bedragen (x C 1.000)

1 Lokale heffingen

2 Algemene uitkering gemeentefonds

3 Dividend

4 Saldo financieringsfunctie

Totaal algemene dekkingsmiddelen

Rek.
2015

9.485

32.373

20

2.625

44.503

Begr.
2016 2017

9.552

34.297

36

772

9.799

33.866

____30

-152

44.657

Begroting 

2018 2019

10.035 10.138

34.019 34.398

30 30

-123 -10

43.961 44.556

2020

10.235

35.010

30

55

45.330

3.2.4 Overzicht van de kosten van overhead

De definitie van overhead luidt: alle kosten die samenhangen met de sturing en 
ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Alle bedrijfskosten die direct verbonden zijn aan activiteiten/taken/producten die gericht zijn 
op de externe klant worden in de betreffende taakvelden geregistreerd. De overhead wordt 
centraal begroot en verantwoord op het overzicht overhead (taakveld 0.4). Overhead mag 
nog wel worden toegerekend aan grondexploitaties, investeringen en andere 
(subsidie)projecten. Dit betreft de doorbelasting van overhead.

Bedragen (x C 1.000)

1 Lasten overhead

2 Baten overhead

3 Doorbelasting overhead

Rek.

2015

0

0

0

Begr. Begroting

2016 2017 | 2018 | 2019 | 2020

0

0

0

1.0.105

L10

-805

10.145 10.213 10.256

-113 -116 -117

-717 -715 -718

Totaal overhead 0 0 9.190 9.315 9.382 9.421

3.2.5 Bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting

Het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting komt overeen met taakveld 0.9 
Vennootschapsbelasting.

Bedragen (x C 1.000) Rek.

2015

1 Vennootschapsbelasting

Totaal vennootschapsbelasting

0

0

Begr. Begroting

2016 2017 I 2018 I 2019 I 2020

135

135

340

340

70

70

230

230

130

130
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3.2.6 Bedrag voor onvoorzien

De post onvoorzien is in de begroting opgenomen om onvoorziene incidentele financiële 
tegenvallers op te vangen. Doel hiervan is dat de realisatie van programmadoelstellingen op 
het geplande niveau kan worden gehandhaafd. De post is geraamd op programma 15 
(onderdeel taakveld 0.8 Overige baten en lasten).

Bedragen (x C 1.000)

1 Stelpost onvoorziene uitgaven

Totaal onvoorzien

Rek.

2015

0

0

Begr. ________________ Begroting_____________

2016 2017 I 2018 I 2019 I 2020

135 135 135 135 135

135 135 135 135

3.2.7 Overzicht mutaties in reserves per programma

Hieronder een overzicht van de mutaties in reserves per programma. In paragraaf 3.3.5 
wordt een meerjarig overzicht gegeven van de mutaties per onderscheiden reserve.

Bedragen (x C 1.000) 
Programma

Toevoeging aan reserves

1 Stedelijke ontwikkeling

2 Wonen

3 Veiligheid

4 Beheer openbare ruimte

5 Bereikbaarheid

6 Natuur- en recreatiebeheer

7 Sociaal Domein

8 Milieu en duurzaamheid

9 Economie

10 Onderwijs en jeugd

11 Kunst en cultuur

12 Sport en recreatie

13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

14 Publieksdienstverlening

15 Alg. dekkingsmiddelen en financiering

Begroting

6.837 

0 

0

279

254

373

1.658

0

40

1.175

0

0

0

0

5.838

2.385

0

0

278

259

373 

1.097

0

40

374 

0 

0 

0 

0

1.424

778

0

0

278

270

373

0

0

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

272

375

0

0

40

0

0

0

0

0

0

1.397

0

0

280

272

375

0

0

40

0

0

0

0

0

0

Totaal toevoeging aan reserves 6.230 967 2.364

Onttrekkingen aan reserves

1 Stedelijke ontwikkeling 2.467 1.065

2 Wonen 169 419

3 Veiligheid 89 0

4 Beheer openbare ruimte 1.377 1.649

5 Bereikbaarheid 3.148 1.370

6 Natuur- en recreatiebeheer 588 806

7 Sociaal Domein 731 118

8 Milieu en duurzaamheid 0 0

9 Economie 0 0

10 Onderwijs en jeugd 1.842 1.213

11 Kunst en cultuur 111 0

12 Sport en recreatie 162 90

13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking 0 0

14 Publieksdienstverlening 29 0

15 Alg. dekkingsmiddelen en financiering 5.518 6.212

80

137

0

45

6

57

0

0

0

463

0

90

0

0

408

80

0

0

69

22

77

0

0

0

463

0

90

0

0

556

80

0

0

92

36

109

0

0

0

463

0

90

0

0

445

Totaal onttrekking aan reserves 16.231 12.942 3.945İH 1.286 1.357 1.315

Saldo (- = nadeel) -223 6.712 -1.989U -453 390 -1.049

0

40

0

0

0

0

0

.861

6.454 5.934 .739

80

0

0

17

24

743

0

0

465

0

90

0

0

2.525

132



3.2.8 Resultaat

Het begrotingsresultaat wordt in twee stappen gepresenteerd, te weten vóór en na de 
mutaties in de reserves. Op deze wijze wordt de beïnvloeding door de stortingen in en 
onttrekkingen uit de reserves, respectievelijk ten laste en ten gunste van de 
exploitatiebegroting, expliciet zichtbaar gemaakt.

Bedragen (x C 1.000) 

-/- = nadeel

3.2.2 Raming baten en lasten per programma 

Totaal lasten per programma 

Totaal baten per programma 

Geraamd saldo baten en lasten programma's

Rek. Begr. I_____________________ Begroting__________________
2015 2016 I 2017 I 2018 I 2019 I 2020

93.177

64.597 63.716 61.399 65.581 67.648 64.940

-42.627 -51.353 -31.778 -33.542 -34.783 -33.817

3.2.3 Algemene dekkingsmiddelen

3.2.4 Overhead

3.2.5 Vennootschapsbelasting

3.2.6 Onvoorzien

Totaal geraamd saldo baten en lasten

44.503

0

0

0

1.876

44.657

0

135

135

-6.966

43.543

9.190

340

135

2.100

43.961

9.315

70

135

899

44.556 45.330

9.382 9.421

230 130

135 135

26 1.827

3.2.7 Beoogde toevoegingen/onttrekkingen aan reserves:

Stortingen in de reserves 16.454

Bijdragen uit de reserves 16.231

Saldo beoogde toevoegingen/onttrekkingen -223

Resultaat 1.653

6.230 5.934

12.942

6.712

254

1.739

1.286

-453

446

967 2.364

1.357 1.315

390 -1.049

416 778

3.2.9 Overzicht incidentele baten en lasten

Om inzicht te krijgen in de aard (incidenteel of structureel) van de baten en lasten wordt 
onderstaand overzicht van incidentele baten en lasten (per programma) gepresenteerd. 
Hiermee wordt informatie gegeven die relevant is voor de beoordeling van de financiële 
positie en de meerjarenraming. Voor een nadere invulling van het begrip incidenteel kan 
worden gedacht aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. In dit 
overzicht zijn de mutaties in de reserves niet meegenomen.

Bedragen (x C 1.000)
Prog Omschrijving

1 Lasten bouwgrondexploitatie 

1 Verrekening bouwgrondexploitatie 

1 eigendommen 

7 Opvang vreemdelingen 

7 Samenlevingsopbouw Roma 

10 Bestrijding onderwijs achterstanden 

15 Vennootschapsbelasting

Totaal incidentele lasten

Begroting

4.133 4.839 5.964

14.490 15.504 11.996

796

70 230 130

19.489 20.573 18.090

1 Baten bouwgrondexploitatie 

1 eigendommen 

15 Algemene uitkering

18.623 20.343 17.960

796

Totaal incidentele baten

Saldo (-/- s nadeel)

15.290 19.419 20.343 17.960

-70 -230 -130

2017 2018 2019 2020

15.666

.043

496
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3.2.10 Overzicht van de beoogde structurele toevoegingen en 
onttrekkingen aan de reserves

In onderstaand overzicht wordt aangegeven wat het effect op het exploitatiesaldo is van de 
structurele stortingen en onttrekkingen reserves.

Bedragen (x C 1.000) Begroting

Prog Omschrijving

4 Vervangingsreserve openbare verlichting

5 Vervangingsreserve openbaar groen

6 Vervangingsreserve VRI

9 Stimuleringsfonds Brainport

Totaal structurele toevoegingen reserves

10 Dekkingsreserve primair onderwijs

10 Dekkingsreserve bevordering energielabel 

10 Dekkingsreserve Kempen Campus

15 Dekkingsreserve uitkering HNG

15 Dekkingsreserve basis op orde

278 280 280

373 375 375

270 272 272

40 40 40

962 967 967

463 463 463

52 52 52

117 117 117

237 252 267

101 75 49

Totaal structurele onttrekkingen reserves 972 959 948

Saldo (-/- = nadeel) U 2 10 -8 -19

3.3 Uiteenzetting van de financiële positie

3.3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de financiële positie van de gemeente Veldhoven. 
Allereerst wordt aangegeven wat het meerjarige exploitatiesaldo is (paragraaf 3.3.2 
gesplitst naar bestaand en nieuw beleid). Vervolgens geeft het BBV (Besluit, Begroting en 
verantwoording) aan om inzicht te geven in de jaarlijks terugkerende arbeidskosten 
(paragraaf 3.3.3) en de investeringen (paragraaf 3.3.4).

Naast het meerjarige exploitatiesaldo geeft ook de reservepositie (paragraaf 3.3.5) inzicht 
in de financiële positie van de gemeente. Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen 
naar de paragraaf weerstandsvermogen. Ook wordt een overzicht gegeven van de 
opgenomen voorzieningen (paragraaf 3.3.6).

Het EMU-saldo wordt gepresenteerd in paragraaf 3.3.7 Financiering en tot slot wordt een 
geprognosticeerde begin- en eindbalans weergegeven.
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3.3.2 Raming van de financiële gevolgen van bestaand en nieuw beleid

De gepresenteerde begroting is gebaseerd op een combinatie van bestaand beleid en nieuw 
beleid. De financiële gevolgen van nieuw beleid en bijstellingen zijn in hoofdstuk 2 per 
programma zichtbaar. Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd met het totaal aan 
lasten en baten gesplitst naar bestaand en nieuw beleid.

Bedragen (x C 1.000) Begroting

2017 2018 2019

1 Lasten bestaand beleid

2 Baten bestaand beleid

Saldo bestaand beleid (-/- = nadeel)

116.299

115.607

-692

118.949 121.420

119.460 121.744

511 325

2020

118.977

119.777

800

3 Lasten nieuw beleid/bijstelling bestaand beleid

4 Baten nieuw beleid/bijstelling bestaand beleid

Saldo nieuw beleid/bijstelling bestaand beleid (-/- = nadeel)

1.108

1.032

-76

-419

-600

-181

-191 -172 

-216 -310 

-25 -138

5 Lasten ombuigingsmaatregelen

6 Baten ombuigingsmaatregelen

Saldo ombuigingsmaatregelen (-/- = nadeel)

Totaal

-879

0

879

111

-116

0

116

446

-116 -116

0 0 

116 116

416 778

3.3.3 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

In onderstaand overzicht worden de arbeidskosten (loonkosten en sociale lasten) van het 
eigen personeel gepresenteerd. Voor een verder inzicht in en toelichting op de personele 
bedrijfsvoeringskosten wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering.

Bedragen (x C 1.000) 

Programma

Jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Totaal

Rek.

2015

18.512

18.512

Begr. Begroting

2016 2017 I 2018 I 2019 I 2020

20.508

20.508

20.168

20.168

20.202

20.202

20.461

20.461

20.768

20.768
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3.3.4 Investeringen 2017

Prog.
Bedragen (x C 1.000)

Investering

Materiële vaste activa met economisch nut

1 6500 Grond en opstallen De Run 2192 (vh 9102)

1 6500 Grond en opstallen De Run 2194 (vh 9102)

1 6500 Grond en opstallen De Run 2196 (vh 9102)

1 6506 3e Fase kleedgebouw H.V.V. Rul 2

1 6500 Blauwe grond Zilverackers algemeen

1 6506 Oude Kerkstraat 99 grond

1 6506 Toestellen sporthal De Atalanta

5 6180 Actualiseren parkeren maaiveld

5 6180 Actualiseren parkeren parkeergarage

5 6180 LED-verlichting parkeergarage

7 6450 32 laptops tbv Sociaal Domein

8 6552 Aanleg riol.rotonde PZuidl/Kruisstr/Zoom

8 6552 Aanleg waterblockbak bij Mira

8 6552 Aanp.overst.riol.en interne put (V-BRP)

8 6552 Aanpassingen riolering De Run 6000

8 6552 Afkopp. bij reguliere vervang.2017 tm 19

8 6552 Afkoppelen bij reguliere vervang.2015-16

8 6552 Digital.grondwatermeetnet & beheerpakk.

8 6552 Groen/blauwe zone Heerbaan-Rundgraaf

8 6552 Kleinschalige calamiteiten 2016

8 6552 Kleinschalige calamiteiten 2017

8 6552 Kleinschalige calamiteiten 2018

8 6552 Kleinschalige calamiteiten 2019

8 6552 Riol.verblijfsgeb.Look/fase 4 hoofdwegen

8 6552 Riol.verblijfsgebied Look/fase 1 Noord

8 6552 Riol.verblijfsgebied Look/fase 2 Zuid

8 6552 Riol.verblijfsgebied Look/fase 3 midden

8 6552 Riolering hoofdwegen Zonderwijk

8 6552 Vergroten stamriool Noord (V-BRP)

8 6552 Verleng.persleid.Kelen naar Heik.(V-BRP)

8 6552 Verv.riol.Gend/aanp.stuwp./dremp (V-BRP)

8 6552 Vervang.riol. Heerseweg incl.persleid.

8 6552 Vervanging gemalen & drukriolering 2016

8 6552 Vervanging gemalen & drukriolering 2017

8 6552 Vervanging gemalen & drukriolering 2018

8 6552 Vervanging gemalen & drukriolering 2019

207

188

244

7

43

50

125

11

158

338

100

29

413

260

60

43

2020

Lasten Baten

Structurele

1

21

36

7

150

400

30

640

1.000

35

3 

7

11

4 

2 

2

16

26

1

1

1

1

15

26

26

27

12

61

1

4

4

1

1

1

1

2017

I
2018

I
2019

ILaste n Ba ten Lasten Bate n Lasten Ba te n

9

10 140

90

7 100

100 900

30

30

30

360

0 1.000

.000

375 625

332 118

194 1.100

0 20 130

150

20

20

20

20
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Bedragen (x C 1.000) Begroting

Prog. Product Investering 2017 2018
Lasten ļ Baten_____ Lasten ļ

8 6552 Vervanging riolering Burg.van Hoofflaan 242 - 58

8 6552 Vervanging riolering dek complex Braak 7 - 7-

8 6552 Vervanging riolering dek complex Bree 211 - 1-

8 6552 Vervanging riolering Oude Kerkstraat - - -

8 6552 Vervanging riolering St. Janstraat - - -

8 6552 Vervanging riolering Zandoerleseweg 1 - 114

8 6552 Vervanging rioleringen 2015 1 - -

8 6552 Vervanging rioleringen 2016 - - 40

8 6552 Vervanging rioleringen 2017 - - -

8 6552 Vervanging rioleringen 2018 - - -

8 6552 Vervanging rioleringen 2019 - - -

8 6552 KRW-maatregelen 2015-2016 - - 256

8 6552 KRW-maatregelen 2017-2020 - - -

8 6552 Vervanging gemalen en drukriolering 2020 - - -

8 6554 Implementatie ondergrondse afvalinzameling 15 - 198

8 6554 Ondergrondse afvalinzameling PWA - - 38

10 6250 Aanvullende 1e inrichting div. scholen 46 46 -

10 6250 Bouw brede school Midden 313 - 0-

10 6250 Bouw brede school Zuid 200 - -

10 6250 Fietsparkeren Sondervick College (D, E, F) 15 - 137

10 6250 Gemeensch.inrichting brede school Midden - - 87

10 6250 Groen brede school Zuid 19 19 -

10 6250 Herinr.terrein J.Ligthart/Nieuwe Band 126 126 170

10 6250 Inr.openb.verharding.brede school Midd. - - 40-

10 6250 Inr.openbare groenvz. brede school Midd. 39 39 16-

10 6250 Inrichten openbaar gebied kinderboerderij 6 6 136

10 6250 Meerhoef/Dbruna: 1e inrichting 2009-2012 19 19 115

10 6250 Nieuwbouw kinderboerderij 66 - 246

10 6250 Parkeervoorzieningen brede school Midden 13 - 3

10 6250 Parkeervoorzieningen brede school Zuid 258 - -

10 6250 Speeltoestellen brede school Zuid 13 13 -

10 6250 Verbreding scholen 266 - 645

10 6252 Inrichten openbaar gebied PWA (groen, verhar d in g ) 2 2 38

10 6252 Inventaris/eerste inrichting VSO-PWA 16 16 43

10 6252 Parkeren PWA 32 - 79

10 6252 Verbouwing PWA (40 jaar) 86- - -

10 6253 Kempen Campus - nazorg 14 - -

10 6253 Verbouwing Kempen Campus -Bk&W-inst 488 - 1.788

10 6253 Verbouwing Kempen Campus -E-inst 47 - 440

11 6301 Verbouwing bibliotheek tbv muziekschool - - 100

11 6306 Aanpassing De Schalm (inrichting) - - 30

11 6306 Arbomaatregelen De Schalm - - 168

87

170

40

16

136

115

188

38

43

0-

628

270

400

40

600

0

0

0

0

0

0

81

0

118

0 -

0 -

29 29

0

80

0

1.400

0

0

40

Baten

Structurele
2019 I 2020 Kapitaal

Lasten Baten Lasten Baten Lasten

- - - - 8

450 - - - 12

- - - - 5

- - - - 16
- - - - 7

- - - - 14

- - - - 0

- - - - 1

- - - - 1

- - - - 1

40 - - - 1

- - - - 27

- - - - 65

- - 2.983 - 25

- - - - 23

- - - - 3

- - - - 286

- - - - 298

- - - - 7

4

14

17

20

89

5

1

87 

28

88 

2

6
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Prog.
Bedragen (x C 1.000)

Investering

11 6306 Arbomaatregelen De Schalm/2012

12 6320 Vervangingsinv.buitensport alg.(2011)

12 6320 Vervangingsinv.buitensport alg.(2012)

12 6320 Vervangingsinvestering.buitensport alg.

12 6320 Weerbestendig maken sportterreinen

12 6321 Vervangingsinv.binnensport alg.(2010)

12 6321 Vervangingsinv.binnensport alg.(2011)

12 6321 Vervangingsinvestering binnensport 2015

12 6321 Vervangingsinvestering binnensport 2016

12 6321 Vervangingsinvestering binnensport 2017

12 6321 Vervangingsinvestering binnensport 2018

12 6321 Vervangingsinvestering.binnensport alg.

13 6111 PC raadsleden 2014

15 5201 Rollend materieel 2013

15 5201 Rollend materieel 2016

15 5201 Rollend materieel 2017

15 5201 Rollend materieel 2018

15 5201 Rollend materieel 2019 openbaar groen

15 5201 Rollend materieel 2019 Verreiker

15 5201 Rollend materieel 2020 gladheidbestrijding

15 5440 Vooronderzoek implementatie BGT

15 5690 (DMS, WFM), Zakensysteem (pijler 2)

15 5690 Aansluiting WOZ systeem

15 5690 Basisregistratie

15 5690 Basisregistratie GBA

15 5690 Bekendmakingen implementeren (pijler 1)

15 5690 Doorontwikkeling intranet

15 5690 Doorontwikkeling website

15 5690 Implem.rapportagetool (BIS)(pijler 2)

.009

70

239

71

5

38

2

0

5

8

62

60

5

20

14

11

119

30

2018

I
2019

ILasten Baten Lasten Baten

141

61

Structurele
2020 Kapitaal

Lasten Baten Lasten

- - 192

- - 15

- - 31

- - 18

- - 42

- - 3

- - 4

- - 5

- - 12

- - 2

- - 8

- - 26

- - 4

- - 27

- - 5

- - 8

- - 16

- - 3

51 - 3

- - 12

- - 16

- - 16

- - 12

- - 3

- - 4

- - 22

- - 26

Totaal 4.974 296 8.065 1.423 5.605 29 2.667 3.779 3.394

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut

1 6501 Centrum Ontwikkelingsprogramma - - 360

1 6501 Herinrichting openbaar gebied Run 1000 278 278 202

4 6165 Vervanging.inv.openb.verlichting (alg) 386 386 355

4 6165 Vervangingsinvesteringen masten 2017 - - -

4 6165 Vervangingsinvesteringen masten 2018 - - -

4 6165 Vervangingsinvesteringen masten 2019 - - -

4 6165 Vervangingsinvesteringen masten 2020 - - -

4 6165 Vervangingsinvesteringen armaturen 2017 - - -

360 19

202 0

355

75

721

92

1

76

615

2

3

2

7

39
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Prog. Product Investering
Bedragen (x C 1.000)

4 6165 Vervangingsinvesteringen armaturen 2018

4 6165 Vervangingsinvesteringen armaturen 2019

4 6165 Vervangingsinvesteringen armaturen 2020

Baten

2017 2020

Lasten Baten

4 6505 Beheersmaatr.Cobbeek 2008/2009/2010 93 93 87 87 -

4 6505 Verblijfsgebied 't Look 898 898 1.206 1.206 1.830

5 6170 Vervanging investeringen VRI 369 369 919 919 -

5 6170 Vervanging investeringen VRI 2017 - - - - 28

5 6170 Vervanging investeringen VRI 2018

5 6170 Vervanging investeringen VRI 2019

5 6170 Vervanging investeringen VRI 2020

5 6173 Aansluiting A67 (BNR) 903 903 2.028 2.028

5 6173 Beheersmaatregelen Burg.v.Hoofflaan 115 115 - -

5 6173 Herinrichting centrum Zeelst 6 6 - -

5 6173 Herinrichting Locht - - - -

5 6173 Herinrichting Oude Kerkstraat - - 0- 0-

5 6173 Instandhoud.openbaar gebied algemeen 2 2 - -

5 6173 Kruispunt B.van Hoofflaan-Provincialeweg 539 539 100- 100-

5 6173 Rec.Kempenb.deel richting A2 (BNR) 72 72 354 354

5 6173 Rec.Kempenb.tussengedeelte (BNR) 240 240 771 771

5 6173 VCP Heistr./Kruisstr/P.Zuidlaan 2010/1 502 502 210 210

5 6173 VCP/herinrichting hoofdwegen Zonderwijk 1.809 1.809 38- 38-

5 6173 VCP/Julianastr./P.Zuidlaan 4- 4- 4 4

5 6173 Verblijfsgebied Zandoerle - - 298 298

5 6173 Verlengde Heerbaan (WOR) 34 34 30 30

5 6173 Verlengde Oersebaan(west.ontsluit.route) 5 5 161 161

5 6173 Zilverbaan (WOR) 243 243 500 500

5 6173 Vervanging St. Jansstraat - - - -

5 6173 Vervanging Burg. van Hoofflaan - - - -

6 6151 Speelvoorzieningen 2013-2015 68 68 63 63

6 6151 Vervangingsres.inv.openbaar groen (alg) 520 520 736 736

6 6151 Vervangingsinvesteringen bomen 2017

6 6151 Vervangingsinvesteringen bomen 2018

6 6151 Vervangingsinvesteringen bomen 2019

6 6151 Vervangingsinvesteringen bomen 2020

6 6151 Vervangingsinvestering openbaar groen 2017

6 6151 Vervangingsinvestering openbaar groen 2018

6 6151 Vervangingsinvestering openbaar groen 2019

6 6151 Vervangingsinvestering openbaar groen 2020

6 6331 Kiosk met toiletvoorziening kinderboerderij

7 6408 Wijkaanpak opknappen Cobbeek

17.676 16.572

2.751 2.159

Structurele
Kapitaal
Lasten

23

29

4

2

9

29

1

109

47

36

29

5

153

25

28

4 

6

5 

3

57

15

24

18

Totaal 24.523 18.730 3.893

2018

I
2019

ILasten Baten Lasten Baten

424

530

179

868 1.755 788 97

119

381

37

956

740

395

100

395

2.563 1.551 2.086

500

.400

142

202

170

258

.154

306

481

915

3 3

7.082 7.082 8.146 8.146 8.633 4.192 814
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Bedragen (x C 1.000)

Prog. Product Investering 2017

Lasten Baten

Begroting Structurele
2018 I 2019 I 2020 Kapitaal

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

Financiële vaste activa

2 6510 Startersleningen

2 6510 Woningbouwleningen

11 6305 Geldlening SLOV

15 6610 HNG-uitkering

306

859

2

199

145

899

133

984

137

205

Totaal 298 1.367 146 1.255 | - - 1.354 - 593 - 403 -

Totaal generaal 12.353 8.744 16.356 10.824 | 32.123■ ■19.9541^77.190 20.085 7.672 593 7.586 403 814

298 146 127

941

36

211 224 237 252 267

Totaal Afschrijvinglasten vaste activa

Totaal Rentelasten vaste activa

3.448

3.369

4.207^^—^l—^^.3į^
2.335 I I 1.323

4.653 4.801 4.963

1.369 1.398 1.419
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3.3.5 Stand en verloop van de reserves

Bedragen (x C 1.000) 

Naam reserve

Algemene reserve

Saldo rekening

Risicoreserve, deel benoemde risico's 

Risicoreserve, deel onbenoemde risico's 

Vrije reserve *

1.648

3.391

10.000

9.192

Totaal algemene reserve 24.231

Bestemmingsreserve

Dekkingsreserves

ROW

Brede school midden 

PWA-school 

Afbouw complexen

200

174

Totaal bestemmingsreserves

1.904 257

- 3.391

- 10.000

4.772 8.452

6.676 21.587

Dekkingsreserve uitkering HNG 1.190 - 211 979

Dekkingsreserve primair onderwijs 11.275 - 465 10.810

Dekkingsreserve bevordering energielabel 918 - 52 865

Dekkingsreserve Kempen Campus 2.684 - 117 2.567

Dekkingsreserve basis op orde 715 233 376 572

Reserve voor vervangingsinvesteringen

Vervangingsreserve openbare verlichting 3.221 278 355 3.144

Vervangingsreserve openbaar groen 3.514 373 743 3.144

Vervangingsreserve VRI 660 259 919 0

Doelreserves nieuw beleid/investeringen 

Stimuleringsfonds Brainport 321 40 - 361

Reserve deelfonds sociaal domein 1.637 1.097 130 2.605

Grote werken - 1.191 1.191 -

Volkshuisvestingsplan (GISV) 1.070 - 419 651

200

174

161

TOTAAL RESERVES

5.090 ^K40

956 3.605

146

3.391

300

3.391

716

3.391

1.494

3.391

10.000 - - 10.000 - - 10.000 - - 10.000

13.091 778 70 13.799 0 230 13.569 1.397 130 14.836

26.336 1.224 70 27.490 416 230 27.676 2.175 130 29.721

755 237 518 252 267 267

10.345 - 463 9.882 - 463 9.419 - 463 8.955

813 - 52 760 - 52 708 - 52 656

2.449 - 117 2.332 - 117 2.215 - 117 2.097

473 - 101 372 - 75 297 - 49 249

3.406 278 45 3.639 280 69 3.851 280 92 4.038

3.493 373 57 3.809 375 77 4.108 375 109 4.374

264 270 6 528 272 22 777 272 36 1.012

401 40 - 441 40 - 481 40 - 521

651 - 137 514 - - 514 - - 514

0- . -
-

0-
-

0-
-

0-

23.051 962 1.217 22.796 967 1.127 22.636 967 1.186 22.417

49.387 2.186 1.287 50.287 1.357 50.312

* Naar aanleiding van wijzigingen in de financiële wetgeving (BBV) wordt in kwartaalrapportage III-2016 C 2.655.184 overgeheveld van de voorziening bovenwijkse voorzieningen naar de vrije reserve.

4.032

4.032

61 0-

27.368 3.846 5.514 25.700

51.599 7.878 12.190 47.287 1.383 3.142 1.316 52.138
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3.3.6 Stand en verloop van de voorzieningen

Bedragen (x C 1.000)
|Naam voorziening

Onderhoud eigendommen (incl. sport) 

Onderhoud wegen

Rioolbeheer 

Dekkingsreserve riolen 

Vervangingsreserve riolen 

Egalisatievoorziening rioolheffing

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing 

Voorziening wethouderspensioenen * 

Bovenwijkse voorzieningen 

Voorziening landschap

i

981 649 377 1.253

704 931 816 818

8.081 1.505 198 9.388

1.289- 926 1.505 1.868-

1.295 7 363 939

225 37 39 223

1.937 - 64 1.873

1.133 969 2.101 0

55 - - 55

TOTAAL VOORZIENINGEN 13.122 5.023 5.464 12.681 I 5.597

!

1.701

906

! -7- -/-

670 903 1.468 674 905 1.238 674 906

931 644 1.192 936 645 1.484 936 645

1.006

1.775

12.191 2.465 289 14.368 3.630 339 17.659 3.343 412 20.589

3.988- 1.044 2.465 5.408- 1.072 3.630 7.966- 1.132 3.343 10.177-

576 - 363 213 - 212 1 - 1 0

157 23 88 91 23 65 49 - 49 0-

1.808 - 66 1.743 - 67 1.676 - 68 1.608

0 - - 0 - - 0 - - 0

55 - - 55 - - 55 - - 55

13.407 5.133 4.818 13.722 6.336 5.862 14.196 6.085 5.423 14.857

* Naar aanleiding van wijzigingen in de financiële wetgeving (BBV) wordt in kwartaalrapportage III-2016 C 2.655.184 overgeheveld van de voorziening bovenwijkse voorzieningen naar de vrije reserve.
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3.3.7 Financiering

De lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken allemaal met eenzelfde definitie van 
het begrotingssaldo te werken. Ze noemen dit het EMU-saldo. Het EMU-saldo is het 
vorderingensaldo van de totale overheid. Dit betekent dat niet alleen de financiën van de 
rijksoverheid meetellen voor het EMU-saldo, maar ook die van de decentrale overheden 
(zoals gemeenten, provincies en waterschappen) en premiegefinancierde sectoren als de 
sociale zekerheid en de zorg. Volgens de regels van de EMU, mag het vorderingentekort niet 
groter zijn dan 30Zo van het Bruto Binnenlands Product (het Verdrag van Maastricht).
Hiermee wil men de economische sterkte van de Euro-landen behouden. Het 
begrotingssaldo geeft dus een indicatie van de staat waarin het huishoudboekje van de 
overheid in een bepaald jaar verkeert.

Omschrijving
| Bedragen (x C 1000) 2016* 2017 2018 2019 2020
I 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves -4.311 2.100 899 26 1.827

(zie BBV, artikel 17c)

2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de 
exploitatie

4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden r

geactiveerd

5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en 
overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 
mindering zijn gebracht bij post 4

6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 
verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. 
(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

8 Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties
met derden betreffen

10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1
genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de
reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die 
nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 Verkoop van effecten:
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

Berekend EMU-saldo

O İa ® nee O ja ® n O ja (e) n

7.672

O ja (e) n O ja (e) n

4.207 4.317 4.653 4.801 4.963

3.518 2.545 2.668 2.706 2.742

6.642 13.460 8.460 7.586

703 760 733

3.525 4.855 11.595 12.849 8.202

3.959 .819 2.353 2.232 2.081

2.959 -703 9.736 10.478 8.068
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3.3.8 Geprognosticeerde balans

Conform gewijzigde BBV van 5 maart 2016 is hieronder de geprognosticeerde balans van de 
begroting en meerjarenbegroting opgenomen. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in de 
ontwikkeling van onder meer investeringen het aanwenden van reserves en voorzieningen 
en de financieringsbehoefte.

Bedragen (x C 1.000) Rek. Begr. Begroting

-/- = nadeel 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020

Activa

Immateriele vaste activa 0 0 0 000

Materiele vaste activa 135.062

Leningen woningcorporaties 

Leningen aan overige verbonden partijen 

Overige uitzettingen 

Overige langlopende leningen 

Overige financiële vaste activa 

Financiele vaste activa

3.029

26

8
2.985

204

6.252

2.130

26

8

2.774

200

5.139

1.189

26

____ 8

2.423

205

26

8
2.053

193

2.486

0
26

8
1.665

190

1.889

0
26

8
1.262

186

1.483

Totaal vaste activa 138.906

Overige grond- en hulpstoffen

Onderhanden werk waaronder gronden in exploitatie 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 
1 jaar

Liquide middelen 

Overlopende activa 

Totaal vlottende activa

2.423 1.720

96.959 93.434

12.311 11.000
11 10

3.623 7.400 I

115.327 113.564

960 227

88.579 76.984

11.000 11.000
10 10

7.709 8.159

108.258 96.380

227 227

64.135 55.933

11.000 11.000
10 10

8.308 8.593

83.680 75.763

Totaal activa

Passiva

Eigen vermogen 

Voorzieningen

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 
één jaar of langer

Totaal vaste passiva

Totaal vlottende passiva

245.056

51.599

13.122

139.381

204.102

40.954

247.164

49.387

13.407

142.759

205.553

41.611

237.738 227.316 221.619

50.286 50.312 52.138

13.722 14.196 14.857

150.791 149.284 146.394

214.799 213.792 213.390

22.939 13.524 8.230

Totaal passiva 245.056 244.618 237.738 227.316 221.620

0 0 0 0 0
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3.3.9 Cash flow overzicht

Bedragen (x C 1.000) 
-/- s nadeel

Operationele activeiten

Resultaat voor ontrekkingen en stortingen aan reserves 

af: Resultaat BGE

bij: Resultaat verkoop overige gronden (niet in expl.) 

Resultaat uit operationele activiteiten (excl BGE)

Mutatie uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar 

Mutatie overlopende activa 

Mutatie vlottende passiva 

Mutatie voorzieningen

Afschrijvingen

Investeringsactiveiten

Uitgaven investeringen vaste activa 

Inkomsten (subsidies en aflossingen)

Financieringsactiviteiten

Opnemen langlopende financiering 

Aflossingen langlopende leningen

Bouwgrondexploitatie (incl.overige grondstoffen)

Uitgaven

Inkomsten

Mutatie liquide middelen

Begr. Begroting

2016 2017

4.311 2.100

1.204

703

2.078

60

-4.812

1.311

-3.777

19.026

-441

11.307

-4.207

______ 0

309

18.370

726

-17.171

15.514

16.356

10.824

-5.533

0

14.711

-14.711

6.828

11.556

4.729

6.818

-1

2018 2019 2020

899 26 1.827

0 0 1.397

733 0 0

1.632 26 430

0 0 0

-450 -149 -285

-18.672 -9.416 -5.298

315 474 661

-17.175 -9.065 -4.492

-4.653 -4.801 -4.963

-12.521 -4.265 471

27.190 7.672 7.586

20.085 593 403

-7.105 -7.078 -7.183

23.000 15.000 15.000

14.969 16.506 17.890

8.031 -1.506 -2.890

7.028 7.494 8.361

18.623 20.343 17.960

11.595 12.849 9.599

-1 0 -3
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Bijlage A: Baten en lasten per taakveld

Begroting

ĮToelichting

Bedragen (x C 1.000)
Verdelingsprincipe

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
0.61

0.62

0.63

0.64

0.7
0.8

0.9

0.10

0.11

1.1
1.2

2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

3.1

3.2

3.3
3.4

4.3
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6

5.7 

6.1 

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

6.71
6.72 

6.81 

6.82

7.1

7.2
7.3

7.4

7.5 

8.1 
8.2 

8.3

Totaal

Bestuur

Burgerzaken

Beheer overige gebouwen en gronden

Overhead

Treasury
OZB woningen

OZB niet-woningen

Parkeerbelasting

Belastingen overig

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 
Overige baten en lasten 

Vennootschapsbelasting (VpB)

Mutaties reserves

Resultaat van de rekening van batten en lasten

Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid

Verkeer en vervoer

Parkeren

Recreatieve havens 
Economische havens en waterwegen 

Openbaar vervoer 

Economische ontwikkeling 

Fysieke bedrijfsinfrastructuur 

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen 
Economische promotie 

Openbaar basisonderwijs 

Onderwijshuisvesting 

Onderwijsbeleid en leerlingzaken 
Sportbeleid en activering 

Sportaccommodaties

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 

Musea

C ultureel erfgoed 
Media

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Samenkracht en burgerparticipatie

Wijktteams

Inkomensregelingen
Begeleide participatie

Arbeidsparticipatie

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Maatwerkdienstverlening 18+
Maatwerkdienstverlening 18- 

Geëscaleerde zorg18+

Geëscaleerde zorg 18-

Volksgezondheid

Riolering
Afval

Milieubeheer

Begraafplaatsen en crematoria 

Ruimtelijke ordening
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Wonen en bouwen

0

767

1.280

113

70
5.136

4.213

1.299

479

34.017
0

0

408

0

61
14

303

10

0
0

0

0

3.747

26
240

0

1.284

386
1

2.493

503

78

0
82

152 

2.997 

2.410 

8.608 
3.789

27

1.015

0
3.765

1.884

2.257

0

5.829
4.719

0

153 

309
14.876

1.139

110.941

1.632

1.163

1.564

9.428 

18
310

254

0

25

4
317

70

0

446

2.128
693

4.419 

1.193

0
0

2

1.131

4.049

208
238

25

3.019

2.052
286

3.419 

2.397

235

134
1.031

3.160

4.600

3.428 

9.467 
3.785 

1.281

816

7.023
3.933

0

2.357

2.166

5.364
3.778

652

143

624
14.876

1.596

10.941

0

723

382

116

159
5.202

4.247

1.299

483

34.401
0

0

556

0

61
15

368

10

0
0

0

0

4.093

26
241

0

1.284

386
1

2.492

503

64

0
82

171

2.961

2.397

8.833
3.535

27

1.009

0
3.769

1.865

2.261

0

7.165
4.773

0

155

310
16.250

999

113.676

1.650

1.144

589

9.498

9
314

256

0

25

4
318

230

0

416

2.130
699

4.681

1.191

0
0

2

1.133

4.398

209
235

25

2.997

2.079
286

3.472

2.410

223

135
1.041

3.213

4.607

3.423

9.758
3.532

1.341

828

7.085
3.914

0

2.348

2.169

6.678
3.821

658

145

630
16.250

1.477

13.676

0

690

382

117

203
5.263 

4.279 

1.299

486

35.007
0

0

445

0

61
18

436

10

0
0

0

0

3.614

26
241

0

1.284

386
1

2.492

503

64

0
82

204 

2.947 

2.392 

8.590 
3.535

27

1.009

0
3.770

1.856

2.263 

0

7.073
4.802

0

157

311
14.346

1.030

111.701

1.668 15

1.151 14

593 1

9.538 15

2 1,2,9,15
318 15

258 15

0 5

26 15

4 15
318 15

130 15

0 15

778 nvt

2.130 1,3,14
704 3,8,14

4.868 1,4,5,14

1.188 1,5,7,10

0 nvt
0 nvt

2 5

1.136 9,13

4.039 1,9

210 9
236 1,6,9,12,11,15 

25 10

2.979 1,10

2.105 1,10
287 12

3.469 1,12

2.408 1,7,10,11

223 1,11

136 7,11,14
1.041 1,11

3.276 1,4,6,10,11

4.593 1,7,8,10

3.434 7

9.771 7,14
3.532 1,7

1.107 7

828 7

7.177 7
3.914 7

0 7

2.349 7

2.172 7

6.568 1,5,8
3.841 1,8

663 8,13,14

147 1,8

635 1,4
14.229 1

1.496 1,2,8,14,15

111.701

Rentte startterleningen (P2), overige renttelastten/batten (P1/P9) en saldo financiering/dividend (P15)

Betreft exploitatiesaldo. Wordt niet in een programma weergegeven.

Baten/lasten eigendom brandweer (P1), crisisbeheersing & brandweer (P3) en Leges (P14)
Openbare orde en veiligheid (P3), Handhaving (P8), Leges (P14)

Baten/lasten eigendom (P1), verlichting/VRI/bebording (P4), verkeer/wegen (P5) en Leges (P14)

Baten/lasten eigendom parkeergarage (P1), lasten parkeren (P5), leges parkeerfaciliteiten (P7) en lasten parkeren bij scholen (P10)

Economische beleid/zaken (P9) en economische bestuurlijke samenwerking (P13)

BGE bedrijventerreinen (P1) en ontwikkeling/herstructurering bedrijven (P9)

Baten/lasten eigendom 't Stoom (P1), toerisme (P6), economische promotie (P9), volksfeesten (P11), kermissen (P12), toeristenbelasting (P15)

Baten/lasten eigendom (P1) en onderwijshuisvesting (P10)

Baten/lasten eigendom onderwijseducatie (P1) en onderwijsbeleid (P10)

Baten/lasten eigendommen sport (P1) en accommodaties binnen- en buitensport (P12)

Baten/lasten eigendom muziekschool, schalm en ovg cultuurgebouwen (P1), vorming en ontwikkeling (P7), kunstzinnige vorming (P10), kunst (P11) 

Baten/lasten eigendom 't Slot (P1) en 't Slot (P11)

Torenuurwerken (P7), monumentenzorg/beleid (P11, P14)
Baten/lasten eigendom bibliotheek (P1) en bibliotheek (P11)

Baten/lasten eigendom (P1), onderhoud honden (P4), groen/kinderboerderij (P6), natuur/milieueducatie (P10)

Baten/lasten eigendom buurtcentra (P1), eigen bijdragen Wmo en Jeugd/ROMA/vluchtelingen (P7), handhaving kinderdagverbijven (P8), kinderopvang (P10)

Inkomensregelingen (P7) en leges kinderopvang (P14)
Kosten eigendom nieuwe band (P1) en begeleide participatie (P7)

Kosten eigendom (P1), rioolaansluitingen (P5) en riolering (P8)
Kosten eigendom (P1) en afval (P8)

Milieu (P8), regionale samenwerking milieu (P13), leges (P14)

Kosten eigendom (P1) en begraafplaatsen (P8)

Ruimtelijke ordening (P1) en vastgoedinformatie (P4)

Omgevingswet (P1), volkshuisvesting (P2), handhaving bouw/RO (P8), WABO/omgevingsvergunning (P14), BAG (P15)
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Bijlage B Nieuw beleid en bijstelling bestaand beleid

prod. Begroting (x C 1.000)
nr. Omschrijving bijstelling bestaand en nieuw beleid 2017 | 2018 | 2019 I 2020

1

1

1

3

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

15

15

15

15

15

15

15

15

Aanpassingen onderhoud 

Aanpassingen huur 

koningshof (canon Koningshoeve)

Integrale aanpak veiligheid en ondermijning 

Vervanging St. Jansstraat 2019 (C 500)

Vervanging Burg. van Hoofflaan 2020 (C 1.400)

WMO Bijstelling baten regresovereenkomst 

WMO Bijstelling lasten regresovereenkomst 

WMO Bijstelling lasten

Taakstelling zwembad later invullen nav raadsbesluit

Nieuw beleid: NUG'-ers

Dekking uit reserve sociaal deelfonds

Nieuw beleid: Pilot uitrol volledig maatschappelijk bestand

Dekking uit reserve sociaal deelfonds

Nieuw beleid: inzet klantmanager maatschappelijke participatie

Dekking inzet klantmanager uit reserve sociaal deelfonds

Nieuw beleid: continueren integrale veiligheid CMPO

Dekking uit reserve sociaal deelfonds

Vanaf 2018 geen verrekening via sociaal deelfonds

Vanaf 2018 geen verrekening via sociaal deelfonds

Rollend materieel 2019 (C 30)

Rollend materieel 2019 openbaar groen (C 119)

Rollend materieel 2020 gladheidbestrijding (C 51)

Aframen taakstelling kerntakendiscussie 2 

Bijstelling algemene uitkering voor statushouders 

Bijstelling lasten vennootschapsbelasting

Bijstelling dekking lasten vennootschapsbelasting via algemene 

Rente doorbelasting nieuwe investeringen

Saldo (- = nadeel)

13

-42

67

-50

27

-2

-115

-132

-175

175

-100

100

-65

65

-105

105

-338

496

-40

reserve 40

-76

13

-42

67

-51

27

-2

240

-175

351

-271

-338

380

-380

-181

67 67

-52 -53

-10 -26

-28

27 27

-2 -2

224 164

-175 -175

455 455

-212 -212

-2 -3

-7 -16

-4

-338 -338

98 198

-98 -198

6

-25 -138

Bijlage C: Ombuigingsmaatregelen

Progr Omschrijving ombuigingsmaatregelen
Begroting (x C 1.000)

4 Incidentele bezuiniging verlichting/beheersplan

5 Bezuiniging op Wegen kerntakendiscussie

6 Bezuiniging op Groen n.a.v. kerntakendiscussie

6 Incidentele bezuiniging openbaar groen/bomen

7 Geplande voordelen WMO niet storten in reserve sociaal deelfonds

7 Incidentele bezuiniging alg.beleid maatschappelijke ondersteuning

11 Structurele bezuiniging beeldende kunst

15 Verlaging personele kosten 

Saldo (- : nadeel)

30

60

26

30

60

26

30

60

26

116 116 116

2017 2018 2019 2020
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Bijlage D: Lasten per programma

Vertaald naar de gehanteerde programma-indeling wordt het geld aan de volgende 
doeleinden besteed:

lasten (x c 1.000,-)

programma totaal per inwoner in %

1 Stedelijke ontwikkeling
2 Wonen
3 Veiligheid
4 Beheer openbare ruimte
5 Bereikbaarheid
6 Natuur- en recreatiebeheer
7 Sociaal Domein
8 Milieu en duurzaamheid
9 Economie en arbeidsmarktbeleid

10 Onderwijs en jeugd
11 Kunst en cultuur
12 Sport en recreatie
13 Lokale democratie/bestuurlijke samenwerking
14 Publieksdienstverlening
15 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

17.142

302

2.391

1.210

4.319

2.935

39.288

11.016

504

5.189

3.912

3.589

2.610

2.068

12.413

0,39 15,7
0,01 0,3
0,05 2,2
0,03 1,1
0,10 4,0
0,07 2,7
0,88 36,0
0,25 10,1
0,01 0,5
0,12 4,8
0,09 3,6
0,08 3,3
0,06 2,4
0,05 1,9
0,28 11,4

totaal 108.888 2,47 100

LASTEN IN /o PER PROGRAMMA

4
1,1/0

13 14
2,4/0 .ļ/90/» 

12
3,30/

11
3,60/

15 
11,4/0

1
15,70/

9
-0,50/

8
10,1/0

3
2,2/0

10
4,8/0

6
2,7/0

2
0,3/0

5
4,0/0

7
36,0/
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Bijlage E: Baten per programma

Vertaald naar de gehanteerde programma-indeling worden de volgende bedragen ontvangen:

baten (x c 1.000,-)

rogramma totaal per inwoner in %

1 Stedelijke ontwikkeling

2 Wonen
3 Veiligheid

4 Beheer openbare ruimte

5 Bereikbaarheid
6 Natuur- en recreatiebeheer

7 Sociaal Domein
8 Milieu en duurzaamheid

9 Economie en arbeidsmarktbeleid
10 Onderwijs en jeugd

11 Kunst en cultuur
12 Sport en recreatie

13 Lokale democratie/bestuurlijke samenwerking
14 Publieksdienstverlening

15 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

18.212

162

93

1.515

75

27.310

11.039

26

1.565

1.014

1.752

46.236

0,41 16,7

0,00 0,1

0,00 0,0
0,00 0,1

0,03 1,4
0,00 0,1

0,61 25,1
0,25 10,1
0,00 0,0
0,04 1,4

0,00 0,0
0,02 0,9

0,00 0,0
0,04 1,6
1,04 42,5

totaal 108.999 2,44 100

BATEN IN o/o PER PROGRAMMA

15; 42,5

14; 1,6
12; 0,9

1; 16,7

8; 10,1

2; 0,1 

-4; 0,1 

f-5; 1,4

-6; 0,1

9; 0,0

7; 25,1

10;1,4
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Bijlage F: specificatie baten

categorie baten

Belastingen
Rioolrechten
Afvalstoffenheffing
Leges omgevingsvergunningen
Overige legesopbrengsten
Onttrekkingen aan reserves (excl.bouwgrondexploitatie)
Gemeentefondsuitkering
Overige inkomensoverdrachten Rijk
Rente en dividend
Huur- en pachtopbrengsten
Grondverkopen
Overige opbrengsten en inkomensoverdrachten 

Bouwgrondexploitatie

totaal

baten

totaal
(x C 1.000)

9.799
2.566
3.773

933
_____ 847

4.959
33.866
25.442

260
4.400
1.043
7.360

per inwoner

(X C1)

220,20
57,66
84,79
20,97
19,03

111,45
761,04
571,73

5,83
98,87
23,43

165,39

in %

9,0
2.4
3.5 
0,9 
0,8
4.5 

31,0 
23,3
0,2
4,0
1,0
6,8

13.751

108.999

309,01 12,6

2.449,40 100

SPECIFICATIE BATEN (in /o)

overige 
opbrengsten. 

6,8/

grondverkopen. 
1,0/

huur/pacht.
4,0/0

rente
0,2/

BGE
12,60/

belasting

overige rij 
23,30/

rioolrecht
2,40ŵ afvalst.heffing 

3,50/

leges
omgevingsvg. 

0,90/
overige leges 

0,80/ 
reserves 

4,50/

gemeentefonds
31,10/
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