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Deel 1 Algemeen

1 Veldhoven 2016 in vogelvlucht

Het jaar 2016 zou een jaar worden van soberheid en weinig nieuw beleid. Dit moest een 
bijdrage leveren aan een financieel gezonde en stabiele situatie. Zorgen om zowel onze 
exploitatie als vermogenspositie vroegen ook om terughoudendheid met investeringen. Zo 
konden we onze inwoners een realistisch perspectief bieden. Maar 2016 is geen jaar van 
stilstand is geweest. Integendeel. Het sociaal domein is daar een goed voorbeeld van. We 
hebben zowel in de uitvoering als met beleid stappen gezet voor onze inwoners. En mét 
onze inwoners. Want het gesprek voeren met de mensen waar we als lokaal bestuur voor 
werken is nog meer een vanzelfsprekendheid geworden.

Cinema

Wonen in Veldhoven
4 De woonlasten zijn in 2016 gedaald. Ook de toekomstige

woonlasten kunnen worden verlaagd, omdat de lasten voor het riool 
lager zijn uitgevallen in 2016.

4 Na het vaststellen van de Woonvisie zijn met de woningcorporaties 
'thuis, Woonbedrijf en Wooninc. prestatieafspraken gemaakt voor de 
periode 2017-2022.

4 De taakstelling voor het huisvesten van statushouders is gehaald en 
het toezicht van de provincie hierop is opgeheven.

4 In 2016 zijn stappen gezet om het centrum een toegankelijk en 
levendiger verblijfsgebied te maken voor alle Veldhovenaren. De 
noordkant van het Citycentrum is nu een uitnodigende entree voor 
het winkelgebied. In het oog springen de theatergevel, de bioscoop, 
en een nieuwe inrichting van het openbaar gebied met het 
'herdenkingskunstwerk 'Bliksemschicht.

4 Het grondbedrijf profiteert van de opgaande economie. De
woningmarkt is weer tot leven gekomen. Dit heeft geleid tot een 
snellere uitgifte van gronden in Oerle-Zuid dan verwacht. En een 
snelle ontwikkeling van Zilverackers.

4 Het nieuwe parkeerbeleid maakt het bezoekers in en om het
centrum makkelijker. De parkeergarage is langer geopend en er kan 
24/7 worden uitgereden. Vooral voor bezoekers van de Schalm en 
de bioscoop is dit een voordeel. Ook zijn mobiel betalen en digitale 
vergunningen zijn inmiddels een feit.

4 De nieuw wijze van afvalinzameling heeft het gewenste resultaat 
van 400Zo reductie van restafval opgeleverd.

4 De communicatie over duurzaamheid aan de inwoners heeft een 
stabiele en continue vorm gekregen.

4 Het onderhoud en de inrichting van de openbare ruimte in Zonderwijk 
en in 't Look fase-I is afgerond.

4 De rotondes in de openbare ruimte van Veldhoven kunnen object 
van sponsoring worden.

Leven in Veldhoven
4 De taken in het sociaal domein worden op een goede manier 

uitgevoerd. Dat blijkt uit de hoge mate van tevredenheid van de 
diverse doelgroepen, zoals vermeld in het 
klanttevredenheidsonderzoek en onderstreept door de breed 
samengestelde participatieraad Veldhoven aan Tafel. Deze taken 
zijn uitgevoerd binnen de middelen die we van het Rijk hebben 
ontvangen voor het sociaal domein. Per saldo is er een plus van 
194.000 euro dat gestort is in de reserve sociaal deelfonds.
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4 De toegang tot de jeugdhulp verdient nog extra aandacht. De 
uitgaven voor specialistische jeugdhulp zijn op hetzelfde niveau 
gebleven, tegenover een flinke korting op de rijksmiddelen. Jeugd is 
een nieuw terrein voor de gemeente. Wij blijven werken aan het 
opbouwen en verfijnen van ervaringsgegevens. Wij gaan duurzame 
keuzes maken in ons beleid, onze werkwijze en in onze afspraken 
met zorgaanbieders.

4 De subsidie om het ontwikkelen van nieuwe initiatieven voor de 
vitale samenleving te stimuleren is van start gegaan. Inmiddels is 
aan negen initiatieven subsidie toegekend.

4 In 2016 is het bestand uitkeringsgerechtigden met 58 toegenomen. 
Deze toename is onder andere toe te schrijven aan de instroom van 
73 statushouders. Van de uitkeringsgerechtigden was 880Zo 
maatschappelijk actief.

Werken in Veldhoven
4 In 2016 zijn in het Stedelijk Gebied Eindhoven afspraken gemaakt 

over bedrijventerreinen. Dit heeft voor Veldhoven een positief effect 
voor project Habraken. Over bestaande bedrijventerreinen is een 
nieuwe wind gaan waaien: leegstand en verpaupering worden 
aangepakt. Diverse plannen moeten leiden tot een vermindering van 
de leegstand en een nieuwe uitstraling van het gebied passend bij 
de Brainportregio.

4 Met de economische visie hebben we drie basiswaarden vastgelegd: 
de gemeente neemt een open houding aan, de gemeente is partner 
en de gemeente benut de regionale kracht.

Ivliiil i^.ll

Samenspraak en overleg
4 Voor de Woonvisie en het visiedocument 'Veldhoven beweegt!' zijn 

samenspraakprocessen doorlopen.
4 In 2016 zijn er vijf bijeenkomsten met de brede participatieraad 

"Veldhoven aan Tafel geweest. Over dit overleg, dat een belangrijke 
rol heeft bij de transities, is grote tevredenheid onder de 
deelnemers.

m» .*ŗ j
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Veldhoven en de regio
4 In 2016 hebben we onze lokale kwaliteiten steeds als uitgangspunt 

genomen voor de regionale inzet. Wat heeft Veldhoven te bieden 
aan de regio en hoe kan regionale samenwerking bijdragen aan het 
behalen van onze doelen? De inhoudelijke opgaven zijn daarbij 
steeds leidend.

4 In 2016 is onze regio benoemd tot economische mainport. Een
belangrijke ontwikkeling waar we met Brainport Development en het 
Veldhovens bedrijfsleven regionaal jaren naartoe hebben gewerkt.

4 Op het gebied van wonen, werken en detailhandel zijn stappen 
gezet in de regionale afstemming.

4 In de bereikbaarheid van Veldhoven is een stap gezet met de 
vaststelling van het bestemmingsplan Kempenbaan-West.

Financiën en kerntaken
4 We sluiten het jaar af met een overschot van C 902.000. In de 

begroting werd C 46.000 voorzien. We zien een positieve 
ontwikkeling, mede dankzij een aantal incidentele baten, 
bijvoorbeeld door de verkoop van panden.
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4 Onze schuldpositie is in 2016 licht gedaald met circa C 0,3 mln ten 
opzichte van 2015.

4 De solvabiliteit komt uit op 240Zo. Wij liggen op koers om een
solvabiliteit van 250Zo te bereiken. In 2016 is de kerntakendiscussie 
afgerond.

4 De raad beschouwt vrijwel alles wat wij nu voor onze inwoners doen 
als een gemeentelijke kerntaak, maar heeft de opdracht gegeven te 
kijken wat er op een andere wijze of met minder ambitie uitgevoerd 
worden. In 2016 heeft dit geleid tot een aantal 
bezuinigingsvoorstellen bij de algemene beschouwingen.

4 Naast de gangbare, vooral beheersmatige, en de eerder benoemde 
risico's, hebben we geen bijzonder grote risico's meer.

1.1 Samenvatting van het jaarverslag en de jaarrekening 2016

Samengevat is het financiële resultaat van de gemeente over 2016 C 902.000. Dit is 
C 63.000 meer dan werd verwacht na de 3e kwartaalrapportage 2016. Dit meevallend 
resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende effecten:

» Lagere uitgaven voor statushouders en lagere uitgaven aan maatschappelijke 
ondersteuning binnen het sociaal domein;

» Lagere afschrijvingskosten op de investering in theater de Schalm;
» Lagere uitgaven aan het parkeerbedrijf;
» Hogere lasten voor de voorziening wethouders pensioen.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 geven inzicht in welke voorgenomen activiteiten, 
doelen en effecten uit de begroting 2016 ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd en welke 
middelen daarvoor nodig zijn geweest.
De primitieve begroting 2016 vormt uitgangspunt voor de realisatie gedurende 2016 met 
daarbij meegenomen de raadsbesluiten, die in de loop van 2016 door de raad genomen zijn. 
Deze zijn verwerkt in de (bijgestelde) begrotingsramingen (3e kwartaalrapportage 2016).

In onderstaand schema is het verloop gepresenteerd van het (verwachte) 
begrotingsoverschot over 2016 op basis van de voorjaarsnota 2016-2019, de primitieve 
begroting en de drie kwartaalrapportages.

Overzicht begrotingsoverschot in 2016

bedragen x C 1.000,-
- = tekort (nadeel) 2016

Primitieve begroting 2016 46

- Bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2015 429
- Bijstellingen 1e kwartaalrapportage 2016 -986
- Totaal bijstellingen voorjaarsnota 2017 0
- Bijstellingen 2e kwartaalrapportage 2016 254
- Bijstellingen begroting 2017 0
- Bijstellingen 3e kwartaalrapportage 2016 1.096

Bijgestelde begroting na 3e kwartaalrapportage 2016 839

Zoals uit de tabel blijkt werd in eerste instantie uitgegaan van een begrotingsoverschot van 
C 46.000.
Dit verwachte overschot is in positieve zin bijgesteld in 2016 voor een bedrag van 
C 793.000.
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Per saldo werd inclusief de genoemde bijstellingen een overschot verwacht over 2016 van 
C 839.000.

In het navolgende overzicht zijn de begrote saldi per programma (exclusief mutaties uit 
reserves) en het gerealiseerde saldo per programma weergegeven. Deze saldi resulteren 
tezamen met de algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien in het gerealiseerde totaal van 
saldo van baten en lasten. Na verrekening van alle begrote c.q. werkelijke mutaties met 
reserves ten aanzien van alle programma's resulteert uiteindelijk het gerealiseerde resultaat 
2016 conform BBV van C 902.000 voordeel.

Overzicht verwacht en gerealiseerd resultaat per programma

begroting 2016
omschrijving jaarrekening verschil
________________________________ incl.begr.wijz.______________________________

1 Stedelijke ontwikkeling

2 Wonen

3 Veiligheid

4 Beheer openbare ruimte

5 Bereikbaarheid

6 Natuur- en recreatiegebied

7 Sociaal domein

8 Milieu en duurzaamheid

9 Economie

10 Onderwijs

11 Kunst en cultuur

12 Sport en recreatie

13 Lokale democratie en best. samenwerking

14 Publieksdienstverlening

15 Algemene dekkingsmidd. en financiering 

algemene dekkingsmiddelen 

Vennootschapsbelasting

Onvoorzien
Resultaat

461

-225

-2.199

-1.272

-3.151

-3.275

-16.518

-1.064

-713

424

-308

-2.216

-1.334

-2.976

-3.355

-15.807

-1.211

-818

-37

-83

-17

-62

175

-80

711

-147

-105

-3.659

-4.339

-2.844

-3.408

-1.619

-1.028

-3.701

-4.098

-3.025

-4.069

-1.687

-555

45.639

-60

-50
839

0
902

-42

241

-181

-661

-68

474

-164

59

50
63

Het voordelig saldo 2016 moet afgezet worden tegen het verwachte saldo in de begroting.
In de primitieve begroting 2016 werd uitgegaan van een voordelig saldo over 2016 van 
C 46.000. Dit is in de eerste tot en met de 3e kwartaalrapportage 2016 bijgesteld tot een 
verwacht begrotingsvoordeel van C 839.000. In de realisatiesfeer resulteert uiteindelijk in 
deze jaarrekening een voordeel van C 902.000.
Het verschil tussen de bijgestelde begroting 2016 en de realisatie over 2016 is per saldo 
C 63.000 voordeliger.

Voor een verdere analyse en toelichting op het jaarresultaat in financiële én inhoudelijke zin 
wordt verwezen naar de toelichting per programma opgenomen onder de 
programmaverantwoording in voorliggende jaarrekening.

Ten aanzien van reserves is er sprake van mutaties ten opzichte van wat er geraamd was. Deze 
mutaties zijn in lijn met de genomen raadsbesluiten door uw gemeenteraad. Een meer 
uitgebreide analyse van en toelichting op het financiële resultaat is per programma opgenomen 
onder de programmaverantwoording in voorliggend jaarrekening.

In onderstaand overzicht is het resultaat van de jaarrekening 2016 weergegeven en de 
jaarresultaten van de afgelopen jaren ter vergelijking.
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Saldi

OVERZICHT REKENINGRESULTATEN 2006-2016
(x C 1.000,-)

5.000
4.000

3.000

2.000

1.000

-1.000 -

-2.000 -
-'ì non

TJ r^ļ U---------------------------------

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

□ raming saldo -1 041 1 281 -249 -245 -2 461 -373 -1 772 337 1.245 29 339

■ werkelijk saldo -915 3.536 3.905 370 -1 103 -570 -535 3 255 1 293 1.648 902

Járen

□ raming saldo «werkelijk saldo

Dit betreft de begroting inclusief wijzigingen, dus de geraamde begrotingssaldi na Burap II (tot 
en met 2013) en na de 3e kwartaalrapportage. Het gaat hier niet om de saldi zoals 
gepresenteerd in de primitieve begrotingen (boekwerk dat de raad in november behandelt).

1.2 Opzet van de jaarstukken
Met de programmabegroting stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen het college 
van burgemeester en wethouders het beleid dient uit te voeren. In de 
programmaverantwoording wordt verslag gedaan over de realisatie van de beleidskaders en 
de uitvoering van activiteiten daarbinnen. De jaarstukken op programmaniveau vormen een 
verantwoordingsdocument van het college richting raad.

Naast de programma's bestaan de jaarstukken uit paragrafen. Deze, deels verplichte, 
paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de rekening weer vanuit een bepaald perspectief 
en zijn over het algemeen programma overstijgend.
Tot slot van de inhoudelijke verantwoording van de jaarstukken is de balans opgenomen 
inclusief toelichting alsmede de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Ook de 
recapitulatie van de programma's en de toelichtingen daarop en de analyse van 
begrotingsafwijkingen en de begrotingsrechtmatigheid is daar opgenomen.

1.3 Autorisatieniveau
Met de vaststelling van de programmabegroting autoriseert de raad het college tot het doen 
van uitgaven op programmaniveau. In de jaarstukken is een afzonderlijke analyse 
opgenomen over de begrotingsafwijkingen op programmaniveau en de bijbehorende 
consequenties voor de begrotingsrechtmatigheid.

1.4 Leeswijzer
Alle programma's zijn volgens dezelfde indeling opgebouwd:
1) Hoofdkader
2) Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen 
Meetindicatoren 
Bereikt in 2016

3) Wat hebben we daarvoor gedaan
4) Productenverantwoording (wat heeft dat gekost)

5



Per doelstelling met een kleurcode aangegeven wat de stand van zaken van de realisatie is. 
Een groene kleur geeft aan dat de doelstelling (voor 2016) gerealiseerd is danwel op 
schema ligt, oranje geeft aan dat het realiseren nog loopt conform doelstelling en rood geeft 
aan dat de doelstelling niet is gerealiseerd.

De kaderstelling (hoofdkader, doelstellingen en meetindicatoren) op de 15 
programmabladen, is gebaseerd op besluitvorming door de raad in 2015 voor 
begrotingsjaar 2016.

Na de programmaverantwoording zijn 7 paragrafen opgenomen als dwarsdoorsnede van de 
jaarrekening en een aantal financiële toelichtingen (balans, grondslagen en een recapitulatie 
met de analyses).
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Kengetallen sociaal

kengetallen sociaal

Aantal inwoners: 
waarvan:
- 0 t/m 4 jaar
- 5 t/m 14 jaar
- 15 t/m 64 jaar
- 65 jaar en ouder

Aantal uitkeringsgerechtigden:
- Participatiewet
- BBZ
- IOAW
- IOAZ

Aantal WSW'ers:
- aantal SE 1

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:
- VS A
- GBV
- VVD
- CDA
- D66
- PvdA
- Samenwerkend Veldhoven
- Fractie Klaassen 
totaal

1-1-2016 31-12-2016

44.348

2.133
4.837

28.264
9.114

477
7

38
1

44.716

172

3.439
757

2.682
64

155
64

2.293

6
6
5
4
3
2
1

27

2.172
4.794

28.583
9.167

3.396
770

2.626
69

150
79

2.198

i 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".
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Kengetallen fysiek

kengetallen fysiek

Oppervlakte gemeente in hectaren: 
waarvan:
- binnenwater
- historische stads- of dorpskern

Aantal woningen: 
waarvan:
- huurwoningen
- eigen woningen

Wegen en fietspaden in m2
- totaal wegen en fietspaden
- gemiddeld belaste wegen
- licht belaste wegen
- wegen in woongebied
- wegen in verblijfsgebied
- fietspaden

Aantal hectaren openbaar groen:

1-1-2016 31-12-2016

3.192

19

19.155

6.144
13.011

2.801.034
359.000
182.041

1.337.593
691.900
230.500

274

19.339

6.170

13.169

2.801.034

359.

182.041

1.337.593

691.900

230.500

Kengetallen financieel

kengetallen financieel 1-1-2016 31-12-2016

Debt-ratio
Netto-schuld in Zo van het balanstotaal 
Eigen vermogen in Zo van het 
balanstotaal
Eigen vermogen in 0Zo totale lasten 
Opgenomen langlopende leningen 
Netto schuld per inwoner 
Stand kortlopende geldleningen

74Z
66Z

21Z
48Z

139.381.000
3.570

0

_______ 710Zo

_______ 62Z

240Zo

_______ 580Zo

124.669.000

______ 3.527

9.000.000
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Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Veldhoven in zijn vergadering van 11 juli 2017,

de griffier, de burgemeester,
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JAARVERSLAG

Programmaverantwoording en 
overzicht van baten en lasten
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2.1 Programmaverantwoording

2.1.1 Stedelijke ontwikkeling

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.

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen

De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van 
wat bereikt is in 2016.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

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. Na de bouw van de 
servicebioscoop wordt 
noordzijde Centrum 
heringericht.

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

Vastgesteld plan eerste 
dorp in 2017.

1. De Veldhovense schaal is 
leidend bij initiatieven in het 
centrum.
2. De servicebioscoop is eind 
2016 geopend. Op het groen na 
en het openbaar gebied voor het 
horeca gedeelte is de 
Noordentree opgeleverd.

Het ambitiedocument voor 
Huysackers is vastgesteld, er is 
een marktconsultatie 
georganiseerd en naar aanleiding 
van de regionale woningbouw- 
discussie is besloten om een 
strategische verkenning naar 2e 
en 3e dorp te starten.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

Bedrijventerreinen
Bedrijven zijn de motor van de 
werkgelegenheid. De uitstraling van 
de Veldhovense bedrijventerreinen is 
eigentijds en van hoog niveau. 
Ondernemingen delen graag in de 
positionering van Veldhoven als 
derde Gemeente in Zuidoost 
Brabant. Veldhoven zorgt dat haar 
bedrijventerreinen nauw aansluiten 
op de vraag.

Geactualiseerd profiel van 
de bedrijventerreinen De 
Run en Habraken in 2016.

In 2016 zijn concept 
programmeringsafspraken voor 
de bedrijventerreinen binnen het 
SGE gemaakt.
Daarnaast is masterplan De Run 
2.0 in uitvoering.

3

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

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

Doelstelling 1 (Stedelijk gebied)
Het COPr is in 2016 is in het Citycentrum gestart. Dit richt zich op een aantal thema's als 
aanbod en leegstand, promotie, evenementen, ruimtelijk programma, bereikbaarheid en 
parkeren, leefbaarheid. In 2016 is de servicebioscoop gebouwd en is de noordentree 
nagenoeg afgerond.
De Veldhovense schaal is uitgangspunt in de gesprekken over plannen in het centrum. In 
2016 is met name gesproken over plannen voor het gebied Rabobank-TNT-Muziekschool. 
Hierin wordt ook de herontwikkeling van de zuidentree meegenomen.

Doelstelling 2 (Nieuwbouwwijken)
In Oerle-Zuid is de verkoop van kavels en bouwgrond in alle fasen aangetrokken. Een grote 
hoeveelheid woningen van fase 1 en 2 is opgeleverd en inmiddels bewoond.
De 3e fase is bouwrijp opgeleverd en er is gestart met het woonrijpmaken.
Vanaf 2018 worden in Huysackers woningen gebouwd. De voorbereidingen hiervoor zijn 
gestart.

Doelstelling 3 (Bedrijventerreinen)
Eind 2016 zijn conceptafspraken voor de programmering van de bedrijventerreinen in het 
Stedelijk Gebied Eindhoven gemaakt die medio 2017 voor besluitvorming worden 
voorgelegd.
Hierna wordt een nieuwe visie op Habraken opgesteld.

In het kader van Masterplan de Run 2.0 zijn diverse trajecten gestart en/of opgeleverd.
- Herinrichting openbaar en privaat gebied De Run 1000 is afgerond;
- Er is een vijftal businesscases uitgevoerd naar de kansen en (on)mogelijkheden van 

bedrijven op hun huidige dan wel andere locatie (op De Run). Dit heeft geleid tot een 
verzoek tot uitbreiding van een bedrijf op zijn huidige locatie.

- Contacten met ASML en HIC zijn gestructureerd.
- Door intensieve afstemming is de komst van een nieuw internationaal bedrijf op De Run 

5400 gefaciliteerd.
- Het project WeRun voor revitalisering van De Run 2000 en 4000 is gestart. De eerste 

businesscases zijn in voorbereiding.
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Overig - Omgevingswet
In 2016 zijn diverse activiteiten geweest voor de implementatie van de Omgevingswet. Voor 
deze implementatie wordt samen opgetrokken met de gemeente Best. Er heeft een 
projectstartup plaats gevonden en er zijn diverse werkateliers ingericht die met de eerste 
opdrachten aan de slag zijn gegaan. Ook zijn alle AMvB's inmiddels bestudeerd en 
veranderingen en afwegingsruimte in beeld gebracht en heeft een eerste cursus voor 
ambtenaren plaatsgevonden.

Wat heeft dat gekost? (productenverantwoording)

Prod.
nr.

Programma 1 Rek. Begroting 2016 Rek. Verschil rek. 2016 met

omschrijving
2015

oorspr. I incl. wijz.
2016

begr. 2016İ rek. 2015

(bedragen x C 1.000,-)

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)

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)

628 555

824 1.129

13.812 15.935

1.758 2.226

35

91 3

160 190

17.308 20.038

1.393 283

32 165

13.812 15.935

4.143 4.805

35

91

117 250

19.623 21.438

547

1.532

11.903

4.447

113

51

190

18.783

711

1.615

21.396

4.826

108

39

163

28.858

-164

-83

-9.493

-379

5

12

27

-10.075

500

478

11.903

5.952

113

48

250

19.244

713

545

21.396

6.359

108

36

213

67

9.493

407

-5

-12

-125

10.038

-83

-791

-7.584

-3.068

-73

52

-3

-11.550

-680

513

7.584

2.216

73

-55

8

9.659

Saldo (- = nadeel) 2.315 1.400 461 -37 -1.891

Samenstelling lasten
Directe lasten

Bedrijfsvoeringskosten

Kapitaallasten

Investeringen MN

Storting reserves & voorzieningen

Saldo bge naar balans

Samenstelling baten

4.259 1.805 -18.592

1.099 2.637 2.637

645 2.704 4.760

-5.389 165 477

7.401 3.562 3.667

9.293 9.165 25.834

17.308 20.038 18.783

6.314 -24.906 -2.055

1.410 1.227 -311

2.145 2.615 -1.500

532 -55 -5.921

16.059 -12.392 -8.658

2.398 23.436 6.895

28.858 -10.075 -11.550

Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen 

Saldo bge naar balans

Saldo (- = nadeel)

17.156

2.467

19.623

2.315

21.193

245

21.438

1.400

18.141

1.103

19.244

461

-4.231

2.058

12.211

10.038

-37

-3.246

694

12.211

9.659

1.891
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Toelichting:
Het totale programma heeft in 2016 per saldo C 424.000 gekost. Ten opzichte van de 
begroting is er sprake van een nadeel van 37.000. De afwijkingen zijn in hoofdlijnen als 
volgt te verklaren:

C 49.000 Voordeel op product 6500 eigendommen/grond.
Dit voordeel ontstaat met name door een aantal incidentele verkopen en 
ruilingen van grond (voordeel C 70.000) en hogere pachtinkomsten dan 
begroot (voordeel C 22.000). Bij planschade is nog een klein voordeel 
ontstaan (C 8.000) omdat ook in het laatste kwartaal geen planschade is 
uitgekeerd.
Hiertegenover staat een nadeel als gevolg van lagere huurinkomsten door 
leegstand (nadeel C 55.000).

C 0 Op het product 6503 bouwgrondexploitatie (bge) is per saldo geen voor- of
nadeel in programma 1 verantwoord. Dit komt doordat uitgaven en inkomsten 
op bge's op de balans als onderhanden werk worden verantwoord totdat een 
bge wordt afgesloten of tussentijds resultaat wordt genomen. Als een bge 
wordt afgesloten levert dit een resultaat op dat conform bestaand beleid 
wordt onttrokken aan of gestort in de vrije reserve. De hogere lasten en 
baten op de bouwgrondexploitatie worden voornamelijk veroorzaakt door de 
bijstelling van de voorziening Habraken van ca C 12 miljoen (zie voor verdere 
toelichting de paragraaf Grondbeleid).

-C 98.000 Nadeel op product 6514 projecten derden (niet BGE).
Op dit product worden kosten van principe- en bestemmingsplanverzoeken 
verantwoord die via kostenverhaal worden gedekt.
Dit product is dus ten hoogste budgettair neutraal. In de primitieve begroting 
is echter een positief saldo opgenomen van C 60.000. Tussentijds is dit niet 
bijgesteld.
Het nadeel van C 98.000 is dus voor C 60.000 veroorzaakt door een onjuiste 
begroting. Daarnaast is er op diverse projecten nog voor C 38.000 aan kosten 
gemaakt die niet verhaald kunnen worden.

Overzicht investeringen

( x e 1.000,-)

Product Project Omschrijving

Krediet

2016

Besteding Restant Krediet

2016 2016 2017-2020

Totaal

Krediet

Jaar

gereed

6501 728700 Herinrichting openbaar gebied Run 1000 202 147 54 0 54 2017
6501 728600 Centrum Ontwikkelingsprogramma 360 384 25 19 -6 2017
6506 722607 Parkeervoorzieningen brede school Midden 36 28 7 0 7 2016
6506 728400 Toestellen sporthal De Atalanta 11 11 0 11 2016

Totaal programma 608 560 48 19 67
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2.1.2 Wonen

Hoofdkader

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

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen

De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van 
wat bereikt is in 2016.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

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.

De woningbouwplanning wordt 
jaarlijks in kaart gebracht.

Gerealiseerde gemeentelijke 
woningbouwopgave 
overeenkomstig regionale 
afspraken.

De woningbouwplanning 
is in 2016 periodiek in 
kaart gebracht en 
aangepast aan de meest 
actuele planningen van de 
woningbouwprojecten.

Het is in 2016 nog niet tot 
definitieve regionale 
afspraken gekomen. Wel 
zijn tussentijdse 
afspraken vastgelegd in 
het Regionaal Ruimtelijk 
Overleg van de provincie.

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 ook in de 
toekomst afspraken gemaakt, mede 
op basis van de vigerende en 
geactualiseerde Woonvisie.

Geactualiseerde woonvisie 
medio 2016.

De afspraken, die gemaakt 
worden met de corporaties.

In oktober 2016 is de 
notitie 'Keuzes maken, 
woonvisie 2016 en verder' 
vastgesteld door de 
gemeenteraad.

Naar aanleiding hiervan 
zijn met ^huis, 
Woonbedrijf en Wooninc. 
prestatieafspraken 
gemaakt voor de periode 
2017-2022.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

4

Woningbouw
1. Wij streven naar een 
evenwichtige verdeling van huur, 
koop en sociale woningbouw. 
Aspecten als zorgwoningen en 
woningen voor drie generaties 
worden meegenomen.

2. Er is voldoende aanbod voor alle 
doelgroepen, wat betekent dat ook 
aandacht wordt besteed aan de 
zogenoemde midden-huurgroepen.

3. Veldhoven stimuleert de 
(ver)bouw van levensloopbestendige 
woningen. In de geactualiseerde 
Woonvisie is aandacht voor de 
opbouw en levensloopbestendigheid 
van de woningvoorraad.

Starters
1. We maken maximaal gebruik van 
startersleningen.

2. CPO-initiatieven en de 
ontwikkeling van mogelijkheden 
voor starterswoningen worden 
gefaciliteerd.

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

1. Er wordt gestreefd naar 
2907o sociale woningbouw.

3. Als onderdeel van de 
woonvisie een visie op de 
opbouw en
levensloopbestendigheid van 
de woningvoorraad met 
daaraan gekoppeld een 
permanente monitoring.

1. Medio 2015 evaluatie van 
de regeling starterslening. 
Afhankelijk van uitkomst tot 
meetindicator voor 2016 
komen.

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

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

In 2016 zijn 184 woningen 
gerealiseerd, waarvan 57 
sociale woningen (3107o).

2. Jaarlijkse toetsing vraag en 
aanbod doelgroepen

In de woonvisie zijn 
nieuwe doelgroepen 
genoemd. In 2017 wordt 
het woningbouw- 
programma uitgebreid 
met een kwalitatief deel, 
waarmee deze toetsing 
kan plaatsvinden.

In de woonvisie is het 
belang van een 
toekomstbestendige 
woningvoorraad als 
aandachtspunt genoemd.

Het volledige budget voor 
de startersleningen is in 
2016 opgemaakt. In de 
nieuwe woonvisie is 
besloten niet langer van 
de starterslening gebruik 
te maken.

In 2016 is een CPO- 
initiatief gestart in Oerle- 
zuid.

In 2016 heeft 4x 
bestuurlijk overleg tussen 
gemeente en 'thuis 
plaatsgevonden. 
Daarnaast is in regionaal 
verband overlegd.

3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

Doelstelling 1 (Regionaal bouwperspectief)
Heel 2016 is door de SGE-gemeenten gesproken over aanpassingen in het subregionale 
woningbouwprogramma, herijking van de Bor-afspraken, en de impact op majeure 
projecten, waaronder Zilverackers. Dit heeft nog niet tot concrete afspraken geleid.
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Wel zijn tussentijdse afspraken vastgelegd in het Regionaal Ruimtelijk Overleg van de 
provincie.

Doelstelling 2 (Woningcorporaties)
In samenspraak met diverse belanghebbenden, waaronder de corporaties, is een nieuwe 
woonvisie opgesteld. Na gesprekken met huurders, corporaties en de gemeente zijn 
prestatieafspraken vastgesteld. De prestatieafspraken 2017-2022 bevatten zowel concrete 
inhoudelijke werkafspraken als procesafspraken rond inhoudelijke thema's die verdere 
uitdieping zullen moeten krijgen in de komende jaren.

Doelstelling 3 (Woningbouw)
1. De verdeling van de verschillende marktsegmenten moet over langere tijd worden 

beoordeeld. Op jaarbasis kunnen de streefpercentages niet altijd gehaald worden.
Over de 5-jaarschijf 2012-2016 vallen 186 van de 458 opgeleverde woningen in de 
categorie sociaal. Dit is een percentage van 41 0Zo.

2. Bij nieuwe initiatieven is doorlopend aandacht voor een gedifferentieerd woningaanbod 
in de wijken. In de nieuwe woonvisie is opgenomen dat in de komende jaren 
woonprogramma's per wijk zullen worden opgesteld met aandacht voor veranderingen 
van de woningmarkt.
Daarnaast krijgt het woningbouwprogramma ook een kwalitatief aspect waarmee sturing 
op doelgroepen en andere thema's vanuit de nieuwe woonvisie handen en voeten krijgt.

3. Zie doelstelling 2.

Doelstelling 4 (Starters)
1. Met de vaststelling van de woonvisie is besloten geen nieuwe startersleningen meer uit 

te geven. Er is in plaats daarvan prioriteit gegeven aan onderzoeken van de 
mogelijkheden tot financiële ondersteuning van het verduurzamen van de bestaande 
woningvoorraad en het stimuleren van langer zelfstandig thuis blijven wonen.

2. In Oerle-zuid wordt via CPO een project met twee-onder-een-kapwoningen gerealiseerd. 
Deze worden naar verwachting in 2017-2018 opgeleverd.

3. Vanuit het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven is de werkgroep Transparant 
Woningaanbod opgericht, die zich op hoofdlijnen bezig houdt met ontwikkeling, 
implementatie en monitoring van de regionale urgentieregeling en de gezamenlijke 
aanbodsite Wooniezie.nl. Deze werkgroep stelt rapportages op over het functioneren 
van de sociale huurmarkt. We zijn hierover structureel met de woningcorporaties in 
gesprek.
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Wat heeft dat gekost? (productenverantwoording)

Prod.
Programma 2 Rek. | Begroting 2016 Rek. Verschil rek. 2016 met

nr. omschrijving
2015 oorspr. Pncl. wijz. 2016 begr. 2016 rek. 2015

(bedragen x C 1.000,-)

Lasten
6510 volkshuisvesting

Baten
6510 volkshuisvesting

Saldo (- = nadeel)

504 818 794

504 818 794

376 737 569

376 737 569

-128 -81 -225

-84

-84

-83

-374

-374

194

194

-180

Samenstelling lasten
Directe lasten 136 571 404 392 12 -256

Bedrijfsvoeringskosten 220 152 303 399 -96 -179

Kapitaallasten 148 95 87 87 61

504 818 794 878 -84 -374

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

207

169

376

-128

181

556

737

-81

150

419

569

-225

1 -56

250

1

-83

194

-180

1
1

Toelichting:
Het totale programma heeft in 2016 per saldo C 308.000 gekost. Ten opzichte van de 
begroting is sprake van een nadeel van C 83.000. Deze afwijking is in hoofdlijnen als volgt 
te verklaren.

C 83.000 Om de doelstellingen van de raad, o.a. een woonvisie, te kunnen realiseren is 
meer capaciteit nodig geweest.

Overzicht investeringen

Omschrijving

6510 799112 Leningen u/g: startersleningen 146

Besteding

2016

142
2017-2020

Totaal

Krediet gereed

Totaal programma 146

Krediet Restant Krediet Jaar

2016 2016

3 0 3

42 3 0 3
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2.1.3 Veiligheid

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.

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen

De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van 
wat bereikt is in 2016.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

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

Politiecijfers: aantal 
woninginbraken.

-4607o (137)

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

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

Werkend protocol

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.

1. Politiecijfers: incidenten +181% (332) 
jeugdoverlast.

Gerealiseerd

Er is nog één
overlastgevende
jeugdgroep

2. Plan van aanpak per groep.

3. Aantal criminele/ 
overlastgevende jeugdgroepen.

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

Politiecijfers: aantal gewelds
misdrijven.

-1707o (124)

5 1 Veilige woonomgeving/sociale 
kwaliteit
Escalaties vanuit de kwetsbare groepen 
(verwarde 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 tenminste 2 projecten ter bevor
dering van de bewustwording.

1a Politiecijfers: overlast 
verwarde en/of overspannen 
personen.
1b Werkend protocol voor de 
aanpak van verwarde en/of 
overspannen personen en ex- 
gedetineerden.
Gereed in 2016.
2. Aantal projecten.

+ 1037 (193)

Werkend protocol

2 projecten 
gerealiseerd
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Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

Doelstelling 1 (Woninginbraken)
» Samen met politie is een analyse gemaakt van de woninginbraken.
» Met alle gemeenten en partners van het Basisteam, is een gezamenlijke aanpak tegen 

woninginbraken uitgevoerd (onderdeel hiervan is een communicatietraject).
» Het voorlopige ophelderingspercentage bij woningbraken is gedaald van 10,8oZo in 2014 

naar 5,10Zo in 2016.
» Inzet Buurttent die gezamenlijk met de gemeente Best en Waalre is aangeschaft. 

Stimulering opkomst buurtpreventieprojecten en what's app groepen

Doelstelling 2 Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit
In 2016 is aan de uitvoering gewerkt. De bestuurlijke maatregelen in het kader van de wet 
Bibob en de wet Damocles zijn gecontinueerd. De gemeenteraad is tijdens een 
informatieavond bijgepraat over dit thema.

Doelstelling 3 (Jeugdoverlast, -criminaliteit en -incidenten)
Er is nog één overlastgevende jeugdgroep actief, die is ontstaan uit twee hinderlijke 
jeugdgroepen die zijn samengesmolten. Ook in 2016 is stevig geïnvesteerd op deze groep. 
Hoewel het aantal overlastmeldingen in 2016 nog gestegen is ten opzichte van 2015, is in 
de laatste helft van 2016 een positieve tendens zichtbaar.

Doelstelling 4 (Geweld)
In 2016 is extra ingezet op de volgende activiteiten om geweld tegen te gaan:

» Huiselijk geweld: De aanpak richt zich op het voorkomen dan wel stoppen van
geweld en voorkomen van recidive door maatwerk te leveren. Bij huisverboden is de 
opvolging vanuit generalisten- en specialistenteam in 2016 beter geborgd.

» Overvallen: In 2016 zijn de eerste stappen gezet in een persoonsgerichte aanpak 
(PGA) voor veelplegers van criminele activiteiten met een hoge impact, waaronder 
overvallen.

» Veilige publieke taak: In 2016 is een begin gemaakt met de herijking van het 
agressieprotocol.

Daarnaast zijn bestaande initiatieven, zoals de keurmerken Veilig ondernemen en de week 
van de veiligheid gecontinueerd.

Doelstelling 5 (Veilige woonomgeving - sociale kwaliteit)
Escalaties vanuit de kwetsbare groepen beheersbaar maken
Het beheersbaar maken van de overlast door verwarde personen is een landelijk probleem. 
Omdat de zorg steeds meer op ambulante basis wordt verleend, wordt tijdige signalering 
lastiger. In preventieve zin hebben het veiligheidsdomein en het generalisten- en 
specialistenteam elkaar weten te vinden. Zorgsignalen kunnen daardoor eerder worden 
opgepakt.

Bij de aanpak van complexe problematiek zijn veel regionale en landelijke partners 
betrokken. Er is sprake van een werkend protocol en in het afstemmingsproces wordt 
rekening gehouden met nieuwe inzichten.

Bewustwording kwetsbare inwoners vergroten en handelingsperspectieven geven 
We hebben bijgedragen aan een samenwerkingsproject waarmee Severinus in 2016 het 
certificaat 'Veiligheid en Zorg in de wijk' heeft behaald (landelijke primeur).
In 2016 is ook de samenwerking geïntensiveerd met de overige partners in de zorg, zoals 
RSZK de Kempen (locatie Merefelt), Zuidzorg en het Maxima Medisch Centrum.
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Wat heeft dat gekost? (productenverantwoording)

„ . Programma 3 Rek. Begroting 2016 Rek. Verschil rek. 2016 met
od' omschriívina -------------------T----------------- -------------------- 1--------------------

nr. 2015 oorspr. I incl. wijz. 2016 begr. 2016İ rek. 2015

(bedragen x C 1.000,-)

Lasten
6162 crisisbeh./rampenbestrijding 2 46 46

6163 regionale veiligheidszorg 1.751 1.877 1.877

6164 veiligheid 425 413 420

33 13 -31

-32 -158

-4 1

1.909

424

2.178 2.336 2.343 2.366 -23 -188

Baten
6162 crisisbeh./rampenbestrijding 4 -4

6163 regionale veiligheidszorg 180 128 128 -52

6164 veiligheid 15 16 6 7

199 0 144İ 150 6 -49

Saldo (- nadeel) -1.979 -2.336 -2.199İ -2.216 -17 -237

Samenstelling lasten
Directe lasten 

Bedrijfsvoeringskosten

1.819 1.986 1.993 2.012 -19 -193

359 350 350 -4 5

2.178 2.336 2.343 -23 -188

Samenstelling baten
Directe baten 110 144 150 6 40

Onttrekking reserves & voorzieningen 89 -89

199 0 144 6 -49

Saldo (- n nadeel) 1.979 2.336 -2.199 17 237

Toelichting:
Het totale programma heeft in 2016 per saldo C 2.216.000 gekost. Ten opzichte van 
de begroting is sprake van een nadeel van C 17.000.
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2.1.4 Beheer openbare ruimte

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.

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen

De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van 
wat bereikt is in 2016.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

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.

Circa 25 (bestaande en 
nieuwe) initiatieven van 
nwoners en bedrijven.

Rapportcijfer openbaar 
groen is 6,9 (gemeten in 
2016).

Rapportcijfer vervuiling is 
6,2 (gemeten in 2016).

Overlast van plaagdieren 
neemt niet af.
De bestrijding is 
geïntensiveerd.

De evaluatie heeft 
plaatsgevonden en de 
bewoners waren tevreden.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

Kwaliteitsimpuls voor de wijken
De wijken worden goed onderhouden. De 
kenmerkende groenstroken blijven het aanzien 
van de bebouwde kom bepalen.
Zonderwijk wordt opgeknapt tussen 2011 en 
2015; 't Look tussen 2014 en 2020. De 
bewoners worden daar waar mogelijk 
betrokken bij de inrichting van hun wijken.
De raad ontvangt medio 2016 en 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.

Het onderhoud in de wijken 
is uitgevoerd. Zonderwijk is 
opgeknapt.
t Look fase I is afgerond, 
fase II is verder in 
voorbereiding, totale 
afronding in 2020.
Daar waar mogelijk zijn 
bewoners betrokken bij de 
nrichting van hun wijken.

5

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

Doelstelling 1 (Gedragsverandering)
Inmiddels zijn er ongeveer 25 (burger)initiatieven voor het onderhoud van de openbare 
ruimte. Daarnaast zijn er burgers die hun stoep vegen Z vuil opruimen Z bladkorven vullen, 
sneeuwruimen e.d. Zij ervaren dit ook als zelfwerkzaamheid.
Bij de planontwikkelingen zijn de diverse mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid met de 
bewoners besproken en is de basis gelegd voor enkele nieuwe initiatieven.

Doelstelling 2 (Kwaliteit groenbeheer en groenonderhoud)
Het groenonderhoud is uitgevoerd op basisniveau (met uitzondering van winkelcentra waar 
het hoger is).
Wij hebben de burger geïnformeerd over de grotere werkzaamheden en hebben gezorgd 
voor adequate afhandeling van meldingen. Het rapportcijfer openbaar groen (6,9) is gelijk 
gebleven ten opzichte van de vorige meting in 2014. Het rapportcijfer vervuiling (6,2) is 
verbeterd ten opzichte van de vorige meting in 2014 (was 6,1).

Doelstelling 3 (Effectieve bestrijding plaagdieren)
We hebben nauw samengewerkt met de bestrijder en we zijn het KAD (Kennis- en 
Adviescentrum Dierplagen) gaan gebruiken om de gemeente te ondersteunen om zo de 
dienstverlening richting burgers te vergroten. Acties die nodig zijn in het openbaar gebied 
hebben we direct uitgevoerd. Zo werden diverse locaties, om potentiele nestelgelegenheden 
aan te pakken, gesnoeid en ruimden we extra afval op bij verzamelplaatsen 
Het aantal meldingen in 2016 is 412 (in 2015 190 meldingen).

Doelstelling 4 (Draagvlak herinrichting 't Look)
Fase I is afgerond , dit heeft geleid tot een toename van tevredenheid van de bewoners.
In het voortraject van fase II heeft er opnieuw intensief samenspraak plaatsgevonden om 
het huidige draagvlak onder bewoners te continueren. De inspraak/samenspraak is 
kleinschaliger van opzet geweest om de burger beter te bereiken. Dit wordt gewaardeerd 
door betrokkenen.

Doelstelling 5 (Kwaliteitsimpuls voor de wijken)
Het onderhoud is uitgevoerd met beeldbestekken waarbij het onderhoudsniveau constant is. 
Bij grote uitvoerende werken zijn bewoners van de betreffende wijk betrokken en 
geïnformeerd via nieuwsbrieven, wijkplatforms en ook inloop vragenuren. De wijkatlas 2016 
geeft aan dat, net als in 2014, 880Zo van de mensen tevreden of zeer tevreden is over de 
hoeveelheid groen en 780Zo tevreden of zeer tevreden is over de inrichting ervan.
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Wat heeft dat gekost? (productenverantwoording)

Programma 4 
omschrijving

(bedragen x C 1.000,-)

Lasten
6165 verlichting

6166 voorzieningen honden 

6502 vastgoedinformatie

6505 inrichting openbaar gebied

Baten
6165 verlichting

6502 vastgoedinformatie

6505 inrichting openbaar gebied

Saldo (- = nadeel)

Begroting 2016

oorspr. incl. wijz.

1.241

268

104

1.203

2.816

428

33

992

1.453

-1.363

1.385

258

110

2.028

3.781

601

31

1.900

2.532

-1.249

1.333

258

110

1.363

3.064

549

8

1.235

1.792

-1.272

Rek. Verschil rek. 2016 met 

2016 begr. 2016İ rek. 2015

-26

26

-30

-221

-251

26

3

160

189

-62

-118

36

-36

-381

-499

147

-22

403

528

29

Samenstelling lasten
Directe lasten 635 585 585

Bedrijfsvoeringskosten 525 461 461

Investeringen MN 1.377 2.457 1.740

Storting reserves & voorzieningen 279 278 278

2.816 3.781 3.064

Samenstelling baten
Directe baten 76 75 52

Onttrekking reserves & voorzieningen 1.377 2.457 1.740

1.453 2.532 1.792

Saldo (- = nadeel) -1.363 | -1.249 -1.272

-57

-194

-251

-5

194

189

-62

50

7

-557

1

-499

-29

557

528

29

575

11

585

518

1.934

47

Toelichting:
Het totale programma heeft in 2016 per saldo C 1.334.000 gekost. Ten opzichte van 
de begroting is er sprake van een nadeel van C 62.000. De afwijking is in hoofdlijnen 
als volgt te verklaren.

C - 60.000 Op product 6505 inrichting openbaar gebied zijn door uitvoering van vele 
kleinschalige werkzaamheden (zoals principeverzoeken) in het kader van 
landschapsontwerp incidenteel meer capaciteitskosten verantwoord ten 
opzichte van de andere vakgebieden (riool, afval). Daarnaast is er door 
aangepaste planningen minder capaciteit voor projecten ingezet.
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Overzicht investeringen

Krediet Besteding Restant Krediet Totaal Jaar 

Omschrijving 2016 2016 2016 2017-2020 Krediet gereed

6165 780701 verlichting/vervangingen 505 -33 0 -33 2019
6165 780517 Vervangingsinvesteringen masten 2017 0 0 75 75 2017
6165 780518 Vervangingsinvesteringen masten 2018 0 0 92 92 2018
6165 780519 Vervangingsinvesteringen masten 2019 0 0 76 76 2019
6165 780520 Vervangingsinvesteringen masten 2020 0 0 615 615 2020
6165 780617 Vervangingsinvesteringen armaturen 2017 0 0 571 571 2017
6165 780618 Vervangingsinvesteringen armaturen 2018 0 0 424 424 2018
6165 780619 Vervangingsinvesteringen armaturen 2019 0 0 530 530 2019
6165 780620 Vervangingsinvesteringen armaturen 2020 0 0 179 179 2020
6505 709117 Beheersmaatregelen Cobbeek 87 3 0 3 2017
6505 712700 Verblijfsgebied 't Look 1.206 -164 5.240 5.077 2020

Totaal programma 1.799 -194 7.802 7.608

Toelichting:

712700 Verblijfsgebied 't Look
De voorbereiding voor fase II van 't Look, met uitgebreide inspraak voor bewoners, is 
gestart in 2016, hierdoor is er vervroegd capaciteit voor fase II ingezet (C 164.000 nadeel).
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2.1.5 Bereikbaarheid

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.

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen

De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van 
wat bereikt is in 2016.

Doelstellingen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

4

Zilverbaan
Het tempo van verdere 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.

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

Kruising Provinciale weg Z Burg. van 
Hoofflaan
Deze reconstructie wordt uitgevoerd.
Hoofdontsluiting Zonderwijk en 't Look
Het wegenplan wordt heringericht.

Impuls fietsgebruik
Goed onderhouden fietspaden, waar nodig 
worden verbeteringen aangebracht. Aanpak 
van de knelpunten vanaf 2014.
De mogelijkheid van een fietspad en trottoir 
tussen het Sondervick en begraafplaats de 
Hoge Boght wordt onderzocht.

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.

Bouwstraten vooraf 
gereed en zo snel 
mogelijk na aanleg de 
definitieve infra.

Realisatie in de periode 
2014-2018

Realisatie in de periode 
2015

Realisatie Zonderwijk in 
de periode 2015, 't Look 
in de periode 2020

Het aantal meldingen bij 
het Klanten Contact 
Centrum (KCC) wordt in 
kaart gebracht. 
Haalbaarheidsonderzoek 
fietspad en trottoir naar 
Hoge Boght is gereed

Onderzoek uiterlijk medio 
2016

Contractdossier voor de 
aanbesteding van de 
uitvoering is opgesteld, 
de aanbesteding is 
opgestart.

Realisaties van de 
projectfasen lopen 
conform planning.

Realisatie afgerond in 
2016.

Realisatie Zonderwijk 
afgerond in 2016, 't 
Look in de periode tot 
2020.

Knelpunten zijn 
opgelost.

Haalbaarheidsonderzoek 
is gereed.

Eind 2016 is de nieuwe 
dienstregeling van 
kracht. In 2017 wordt 
de stand van zaken en 
ontwikkelingen 
weergegeven.

1

2

3
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Doelstellingen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

Kruising Nieuwstraat/Kromstraat
Onderzoek naar een veilige kruising 
Nieuwstraat Kromstraat. Er komt een 
voorstel met een aanbeveling voor 
vervolgstappen

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

Uitslag onderzoek en 
mogelijke vervolgacties 
2016 (1e kwartaal)

Aantal uitgevoerde 
maatregelen

Onderzoek en 
rapportage afgerond.

Er zijn 3 bestaande 
constructies aangepast.

N69
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.

Eindhoven Airport
Eerdere afspraken zijn leidend bij de 
evaluatie aan de Alderstafel. Uitgangspunt 
blijft de raadsbrede standpuntbepaling. De 
Veldhovense kaders blijven gehandhaafd en 
worden gemonitord. We nemen vervolgacties 
bij significante afwijkingen.

» We besteden bijzondere aandacht 
aan een oplossing voor de 
verkeersstagnatie in Veldhoven 
Noord.

» We willen nachtvluchten tussen 23.00 
en 07.00 uur voorkomen.

Parkeerbeleid
We kijken naar een budget neutrale 
parkeeroplossing waarbij de verblijfstijd in 
het City Centrum wordt verlengd. Het 
parkeerbeleid wordt geëvalueerd en 
aangepast aan nieuwe behoeften en 
mogelijkheden.

1. Aanwezigheid jaarlijks 
geactualiseerd en 
gecontroleerd 8-punten 
plan.
3. Nulmeting vóór de 
aanleg van de N69 en 
periodieke metingen 
daarna m.b.t. 
sluipverkeer.

Monitoren door de raad 
vastgesteld kaders.

Het 8-puntenplan is 
met de begroting 
2017 opnieuw 
vastgesteld.

De verkeers
intensiteiten 
worden periodiek 
gemeten.

In 2016 is de 
Uitvoeringstafel 
Eindhoven Airport 
ingesteld voor bewaking 
van de kaders.

Parkeerbeleid evaluatie 
inclusief nieuw voorstel in 
2014-2015.

Geactualiseerd 
parkeerbeleid is 
uitgevoerd en wordt 
nauwgezet gemonitord.

5

6

7
1

3

9

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Hieronder wordt gepresenteerd welke activiteiten wij hebben verricht om de doelstellingen 
te realiseren.
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Doelstelling 1 (Ziíverbaan)
In de laatste grondverwervingstrajecten is principe overeenstemming met eigenaren 
bereikt. Contractdossier voor de aanbesteding van de uitvoering is opgesteld, de 
aanbesteding is opgestart.

Doelstelling 2 (Kempenbaan, kruising Provinciale weg/Burg. van Hoofflaan en 
hoofdontsluiting Zonderwijk en 't Look)
Kempenbaan: Naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State is een 
aangepast bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad en naar de Raad van State 
verzonden in afwachting van definitieve uitspraak in de beroepsprocedure. Er is veel tijd 
gestoken in het afronden van enkele langlopende verwervingstrajecten. Daarmee is een 
kostbare onteigeningsprocedure afgewenteld. De aanbestedingsprocedure voor het 
selecteren van een aannemer is voortgezet, om direct na positieve uitspraak de 
realisatiefase te kunnen starten.

Van de projecten kruising Provincialeweg/ Burg. Van Hoofflaan en hoofdontsluiting 
Zonderwijk zijn in 2016 de afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Hoofdontsluiting 't Look 
is volgens planning van de totale reconstructie 't Look uitgevoerd.

Doelstelling 3 (Impuls fietsgebruik)
In lijn met het wegbeheerplan is het onderhoud uitgevoerd. Bij de fietspaden zijn 
knelpunten opgeknapt. Het rapportcijfer van onderhoud wegen/straten, fietspaden en 
voetpaden is in de wijkatlas sinds 2010 geleidelijk gestegen van 7,0 naar 7,3 in 2016.
Het haalbaarheidsonderzoek fietspad en trottoir naar de Hoge Boght is in 2015 aan de Raad 
toegezonden.

Doelstelling 4 (Verbetering aansluiting OV op centrumgebied)
Eind 2016 is de nieuwe dienstregeling ingevoerd. De verbindingen zijn nagenoeg hetzelfde 
gebleven. De gemeente heeft slechts zeer geringe invloed bij het bepalen van de routes van 
het openbaar vervoer.

Doelstelling 5 (Kruising Nieuwstraat/Kromstraat)
Onderzoek en rapportage is afgerond, in juli 2016 toegezonden aan de raad.
Voorlopig worden er geen aanpassingen gedaan aan het kruispunt, in afwachting van 
realisatie Zilverbaan.

Doelstelling 6 (Inritconstructies)
Aangepast zijn Dorpstraat- het Gewad, Kromstraat-Goorstraat en Kromstraat- Mr. 
Rijkenstraat. Bij herinrichtingsplannen en nieuwbouwplannen zijn bij zijwegen waar 
mogelijk geen korte inritconstructies toegepast. Als er sprake was van snelheidsremmende 
maatregelen zijn deze uitsluitend aangelegd volgens de meest actuele, landelijke gebruikte, 
CROW-richtlijnen.

Doelstelling 7 (N69)
Het 8-puntenplan is met de begroting 2017 opnieuw vastgesteld.
De verkeersintensiteiten op de voor Veldhoven relevante wegen worden periodiek 
gemeten.

Doelstelling 8 (Eindhoven Airport)
In 2016 is de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport ingesteld. Deze uitvoeringstafel bewaakt de 
door het rijk in 2015 vastgestelde kaders voor de verdere ontwikkeling van de luchthaven.

Doelstelling 9 (Parkeerbeleid)
De implementatie van het vastgestelde parkeerbeleid is nagenoeg afgerond. Er is nieuwe 
parkeerapparatuur in de parkeergarage in gebruik genomen en de digitale bezoekerspassen 
en digitale vergunningen zijn ingevoerd.
Vanaf oktober is de parkeergarage langer geopend en is het tevens mogelijk 24/7 uit te 
rijden. Hierdoor is er een toename in het aantal parkeerders in de avonduren.
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Wat heeft dat gekost? (productenverantwoording)

pŗod Programma 5 Rek. Begroting 2016 Rek. Verschil rek. 2016 met
nr. omschrijving 2015 ^Tōrspr^”rĩñõïľ^!jz— 2016 begrľ'zÕ'Ī^Tēkľ'zÕ'ĩs""

(bedragen x C 1.000,-)

Lasten
6170 verkeersobjecten

6171 mobiliteit en veiligheid 

6173 wegen

6175 werken voor derden (Nutsvz.)

6176 werken voor derden/overige 

6180 exploitatie parkeerbedrijf

Baten
6170 verkeersobjecten

6171 mobiliteit en veiligheid 

6173 wegen

6175 werken voor derden (Nutsvz.)

6176 werken voor derden/overige 

6180 exploitatie parkeerbedrijf

1.073 1.123

244 208

5.136 3.666

199 201

50 60

1.208 1.186

7.910 6.444

1.599

208

2.563

201

60

1.202

5.833

1.299

226

2.679

232

67

300

-18

-116

-31

-7

226

354

-226

18

2.457

-33

-17

232

2.431

382

17

463

11

939 851

25

-88

25

469

8

2.921 1.436 333 310 -23 -2.611

54 47 47 94 47 40

18 64 64 41 -23 23

1.208 1.239 1.299 1.182 -117 -26

4.600 3.260 2.68M 2.503 -179 -2.097

Saldo (- = nadeel) -3.310 -3.184 -3.151 -2.976| 175 334

Samenstelling lasten
Directe lasten

Bedrijfsvoeringskosten

Kapitaallasten

Investeringen MN

Storting reserves & voorzieningen

Samenstelling baten

1.564 1.726

1.468 1.161

398 470

3.148 1.797

1.332 1.290

7.910 6.444

1.840

1.161

372

390

2.070

5.833

1.301

345

168

2.150

.479

325

-140

27

222

-80

354

49

167

53

2.980

818

2.431

Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

1.452 1.463

3.148 1.797

4.600 3.260

1.512

1.170

2.682

1.555

0

43

-222

-179

103

-2.200

2.097

Saldo (- = nadeel) -3.310 -3.184 -3.15ļ| -2.976 175 334

Toelichting:
Het totale programma heeft in 2016 per saldo C 2.976.000 gekost. Ten opzichte van 
de begroting is er sprake van een voordeel van C 175.000. De afwijking is in hoofdlijnen 
als volgt te verklaren.

C 46.000 Op product 6170 verkeersobjecten zijn door de uitgevoerde 
vervangingsinvesteringen zoals bij de Kempenbaan minder 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd (C 25.000 voordeel). Er is een 
incidentele subsidie voor fietspaaltjes ontvangen (C 21.000 voordeel).

C 109.000 De veranderingen in het parkeerbeheer (product 6180) hebben geleid tot 
minder exploitatie-uitgaven (naar verwachting structureel) en door de 
uitgevoerde aanpassingen zijn incidenteel de onderhoudskosten gedeeltelijk 
vervallen (C 225.000 voordeel). Voornamelijk in de zomerperiode zijn er
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minder inkomsten op de bovengrondse betaalde parkeerterreinen ontvangen 
(C 117.000 nadeel).

Overzicht investeringen

Krediet Besteding Restant Krediet Totaal Jaar 

Omschrijving 2016 2016 2016 2017-2020 Krediet gereed

6170 780702 Vervanqinq investerinqen VRI (adm.) 139 114 0 114 2019
6170 780917 Vervanging investeringen VRI 2017 0 0 28 28 2017
6170 780918 Vervanging investeringen VRI 2018 0 0 119 119 2018
6170 780919 Vervanging investeringen VRI 2019 0 0 381 381 2019
6170 780920 Vervanging investeringen VRI 2020 0 0 37 37 2020
6173 709114 Herinrichting Oude kerkstraat 0 0 740 740 2017
6173 709122 Herinrichting Locht 0 0 956 956 2017
6173 709128 Herinrichting Oude Kerkstraat (fase II) 0 -2 0 -2 2016
6173 711400 Kruispunt B van Hoofflaan Prov.weg 104 -1 0 -1 2016
6173 722114 VCP Herinrichting hoofdwegen Zonderwiík -38 -10 0 -10 2016
6173 722116 VCP Heistr./Kruisstr/P.Zuidlaan 2010/11 210 121 0 121 2017
6173 722117 VCP/Julianast r./P.Zuidlaan (2010/2011) 4 1 0 1 2016
6173 724100 Verblijfsgebied Zandoerle 0 0 298 298 2017
6173 727000 Herinrichting Zandoerleseweg 0 0 0 0 2017
6173 728900 reconstructie St. Jansstraat 0 0 500 500 2019
6173 729000 Reconstructie Burg. van Hoofflaan 0 0 1.400 1.400 2020
6173 707200 Verlengde Oersebaan (WOR) 161 81 0 81 2017
6173 707201 Verlengde Heerbaan (WOR) 30 14 0 14 2017
6173 707202 Zilverbaan (westelijke ontsluitingsroute) 400 54 4.749 4.803 2018
6173 707203 Aansluiting A67 (BNR) 2.028 178 35.471 35.649 2018
6173 707205 Reconstr. Kempenbaan tussenged. (BNR) 371 221 500 721 2017
6173 707206 Reconstr. Kempenbaan A2 (BNR) 354 27 3.146 3.173 2018
6180 713100 Actualiseren parkeren maaiveld 158 105 0 105 2017
6180 713101 Actualiseren parkeren parkeergarage 338 53 0 53 2017
6180 713102 LED-verlichting parkeergarage 0 0 100 100 2017

Totaal programma 4.260 954 48.425 49.379

Toelichting:

780702 Vervanging investeringen VRI
De resterende vervangingsinvesteringen VRI schuiven door naar 2017 door wijzigingen in 
de planning van projecten (C 114.000 voordeel).

722116 VCP Heistr./Kruisstr/P.Zuidlaan 2010/1
De resterende werkzaamheden voor geluidswerende voorzieningen worden begin 2017 
afgerond (C 121.000 voordeel).

707203 Aansluiting A67 (BNR)
De Raad van State doet pas in 2017 uitspraak in de beroepsprocedure tegen het 
bestemmingsplan. Diverse werkzaamheden zijn daarom in 2016 nog niet opgestart 
(C 178.000 voordeel). Dit schuift door naar 2017.

707205 Reconstr. Kempenbaan tussenged. (BNR)
Door een juridisch conflict met een grondeigenaar over asbestsanering is de aanleg van een 
ontsluitingsweg vertraagd (C 221.000 voordeel). Dit schuift door naar 2017.

713101 Actualiseren parkeren maaiveld
Niet afgeronde werkzaamheden voor het aanpassen van het bovengronds betaald parkeren, 
zoals o.a. bebording en digitale betalingsmogelijkheden, worden begin 2017 verder 
uitgevoerd (C 105.000 voordeel).
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2.1.6 Natuur- en recreatiebeheer

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.

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen

De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van 
wat bereikt is in 2016.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

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.

Presentatie sponsoring 
beleid in de openbare 
publieke ruimte in 2015.

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.

Beschikbaarheid voorstel 
in 2015 voor een 
toiletvoorziening/kiosk bij 
de Hazewinkel.

Alle plannen zijn in
samenwerking
ontwikkeld.

Inwoners zijn betrokken 
bij activiteiten en 
ontwikkelingen van 
plannen.

Voorstel sponsoring is 
vastgesteld.

Voorstel volgt 2e 
kwartaal 2017.
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Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

Doelstelling 1 (Planontwikkeling)
Bij alle inrichtingsplannen en bij beheerplannen voor bos, landschap- en natuur hebben we 
belanghebbenden en belangstellende burgers, bedrijven en overige (natuur) organisaties 
betrokken.

Doelstelling 2 (Actief betrokken inwoners)
Door informatie te geven aan burgers (bijvoorbeeld via wijkplatforms en in nauwe 
samenwerking met organisaties zoals het IVN en de vogelwerkgroep ) wordt de 
betrokkenheid van de burger vergroot, o.a. bij 't Look, de boomfeestdag, de begraafplaats 
(het plaatsen van uilenkasten), de Nacht van de Nacht.

Doelstelling 3 (Sponsoring openbaar gebied)
Voorstel sponsoring in de openbare ruimte is vastgesteld en in december 2016 toegezonden 
aan de raad. De implementatie volgt in het voorjaar van 2017.

Doelstelling 4 (Kiosk Hazewinkel)
Het onderzoek naar de mogelijkheden voor een toiletvoorziening/kiosk duurt langer door 
aanvullende inzichten. Voorstel volgt 2e Kwartaal 2017.

Wat heeft dat gekost? (productenverantwoording)

„ , Programma 6
Prod. a 
nr omschrijving

(bedragen x C 1.000,-)

Lasten
6151 openbaar groen

6330 toerisme

6331 kinderboerderij 

6440 Landschapsbeleid

Baten
6151 openbaar groen

Rek. Begroting 2016 Rek. Verschil rek. 2016 met
2015 ^õřŝpř^^^cĩwľjž" 2016 beģñ^Õī^^ek^ÕĪ^

3.866 3.751 3.891 4.424 -533 -558

62 85 85 70 15 -8

145 155

2

155 165 -10 -20

4.073 3.993 4.131 4.659 -528 -586

708 716 856 | 1.304 448 596

708 716 856 1 1.304 448 596

Saldo (- : nadeel) 3.365 3.277 3.275 80 10

Samenstelling lasten
Directe lasten

Bedrijfsvoeringskosten

Kapitaallasten

Investeringen MN

Storting reserves & voorzieningen

1.901 3.620

1.208 

3

588

373 373

4.073 3.993

1.758

1.192

2

806

373

4.131

1.704

1.389

2

1.191

373

54

-197

-385

-528

197

-181

1

-603

-586

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

120 50 50 113 63 -7

588 666 806 385 603

708 716 856 448 596

Saldo (- : nadeel) -3.365 -3.277 -3.275 -80 10
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Toelichting:
Het totale programma heeft in 2016 per saldo C 3.355.000 gekost. Ten opzichte van 
de begroting is er sprake van een nadeel van C 80.000. De afwijking is in hoofdlijnen 
als volgt te verklaren.

C - 85.000 Op product 6151 openbaar groen zijn door gunstige weersomstandigheden 
incidenteel meer onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd (nadeel 
C 145.000). Door hogere opbrengstprijzen van de houtverkoop van de bossen 
zijn de baten hoger (voordeel C60.000).

Overzicht investeringen

Krediet Besteding Restant Krediet I Totaal 
2016 2016 2016 2017-2020İ Krediet

6151 723203 Speelvoorzieningen 2013-2015 63 20 42 0 42 2017
6151 780700 Openbaar groen/vervangingen 736 1.170 -435 0 -435 2019

6151 780717 Vervangingsinvesteringen bomen 0 0 0 142 142 2017
6151 780718 Vervangingsinvesteringen bomen 0 0 0 202 202 2018
6151 780719 Vervangingsinvesteringen bomen 0 0 0 170 170 2019
6151 780720 Vervangingsinvesteringen bomen 0 0 0 258 258 2020
6151 780817 Vervangingsinvest. openbaar groen 0 0 0 1.154 1.154 2017
6151 780818 Vervangingsinvest. openbaar groen 0 0 0 306 306 2018

6151 780819 Vervangingsinvest. openbaar groen 0 0 0 481 481 2019
6151 780820 Vervangingsinvest. openbaar groen 0 0 0 915 915 2020

1

Totaal programma 798 1.191 -393 3.627 3.235 -J

Jaar
gereedOmschrijving

Toelichting:

780700 Openbaar groen/vervangingen
Doordat diverse omvangrijke plantwerkzaamheden (waaronder 't Look) door gunstige 
weersomstandigheden alsnog eind 2016 hebben plaatsgevonden heeft realisatie eerder 
plaatsgevonden dan geraamd (C 435.000 nadeel). Verder is het restantkrediet voor de 
komende periode (2017-2020) gesplitst naar nieuwe kredieten voor bomen en openbaar 
groen.
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2.1.7 Sociaal domein

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.

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen

De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van 
wat bereikt is in 2016.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

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.
Het 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 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 
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). Dit fonds wordt gevuld met 
eventuele overschotten uit de rijksbijdragen.

1.

2.

Aantal aanvragen
Doorlooptijden
Aantal
bezwaren/klachten 
Aantal calamiteiten

Budget neutrale 
implementatie in 
2016 en verder.

Aanwezigheid van 
sociaal deelfonds.

De toegang tot zorg en 
ondersteuning is 
efficiënt en 
klantgericht 
georganiseerd. De 
cijfers zijn 
weergegeven in de 
Monitor Sociaal 
Domein.

De gedecentraliseerde 
taken zijn in 2016 
budgettair neutraal 
uitgevoerd.

Het overschot van 
2016 is gestort in de 
reserve sociaal 
deelfonds.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

3 Transformatie en Innovatie
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.

Het procesvoorstel 
voor herijking van de 
kadernota 
Maatschappelijke 
Participatie is medio 
december 2016 door 
de Raad vastgesteld.

—
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.

Beschikbaarheid van 
de nota integraal 
jeugd en onderwijs in 
2016.

Proces om te komen 
tot een nota integraal 
jeugdbeleid is gestart 
en krijgt zijn vervolg in 
2017.

5 Hangjongeren
Het beleid rondom overlast veroorzakende 
groepen jongeren wordt voortgezet. Het aantal 
aan jongeren gerelateerde overlastmeldingen 
neemt af.

Het aantal aan 
jongeren gerelateerde 
overlastmeldingen.

332 incidenten 
jeugdoverlast—

6 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
integrate voor maatwerktrajecten.

1. Percentage 
jongere
uitkeringsgerechtig 
den ^ 27 jaar) 
t.o.v. landelijk 
gemiddelde.

1. het percentage 
jongere
uitkeringsgrechtigd 
en ligt eind 2016 
boven het landelijk 
gemiddelde

2. Percentage oudere

uitkeringsgerechtig 
den t.o.v. landelijk 
gemiddelde.

2. het percentage 
oudere
uitkeringsgerechtig 
den ligt eind 2016 
onder het landelijk 
gemiddelde

7 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.

Aanwezigheid van visie 
op het inzetten van 
het instrumentarium
voor economische 
participatie. Gereed 
2016.

Verordening 
Participatiewet en 
beleidsregels 
Participatiewet zijn 
vastgesteld.

8 Minimabeleid en maatschappelijke 
participatie
1. Er wordt een minima- en armoedebeleid 
vastgesteld met als uitgangspunt dat inwoners

1. Aanwezigheid 
minima- en
armoedebeleid

1 De uitvoering heeft 
conform het in 2015 
vastgestelde beleid 
plaatsgevonden.
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Doelen en activiteiten

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.

2.

Meetindicatoren Bereikt in 2016

Aanwezigheid van 
visie op uitwerking 
maatschappelijke 
participatie voor 
doelgroep niet- 
werkende 
uitkeringsgerechtig 
den. Gereed 2016.

2. Verordening 
Participatiewet en 
beleidsregels 
Participatiewet zijn 
vastgesteld.

3. Percentage
uitkeringsgerechtig 
den dat
maatschappelijk 
actief is.

3. 88 7o van de 
uitkeringsgerechtigden 
s maatschappelijk 
actief

9 Uitkeringsgerechtigden
l.Wij willen de instroom van 
uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk beperken 
en de uitstroom zoveel mogelijk bevorderen. De 
balans tussen uitstroom en instroom is positief1. 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.

1. Aantal Veldhovense 
deelnemers aan 
regionale trajecten.

2. Saldo
uitstroom/instroom

3. Aantal Veldhovense 
deelnemers in 
trajecten bij 
werkleerbedrijf.

1. 111 klanten zijn 
aangemeld voor 
regionale trajecten.

2. Saldo instroom ligt 
hoger dan de 
uitstroom.

3. 70 mensen hebben 
het WLB-traject 
doorlopen in 2016.

10 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.

1. Tevredenheid 
klanten

2. Tevredenheid 
mantelzorgers

Uit het cliëntervarings- 
onderzoek 2016 blijkt 
dat inwoners over het 
algemeen tevreden 
zijn met de geboden 
ondersteuning.

Mantelzorgers zijn 
tevreden over de 
geleverde diensten van 
het steunpunt 
Mantelzorg van

3. Tevredenheid
cliëntenvertegenw
oordiging

SWOVE

De brede 
participatieraad 
'Veldhoven aan Tafel' 
spreekt waardering uit 
voor de korte lijnen en 
communicatie.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

11 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.

1. Het aantal en de 
soort van 
collectieve 
voorzieningen die 
worden 
ondersteund.

2. Het aantal
dagbestedingen en 
hun spreiding over 
de wijken.

12 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.

Aanbod basisstructuur 
in woonservicezones
(WSZ)

13 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.

Toename van 
vrijwilligers en 
mantelzorgers.

14 Respijtzorg
We steunen ideeën en initiatieven rondom 
respijtzorg.

Aantal afgesloten 
contracten Z 
aangeboden 
faciliteiten.

15 Zorgsites
De zorgsite, Zorgvoorelkaar en buurtsites worden 
gecontinueerd en waar nodig verbeterd. Het aantal 
matches neemt jaarlijks toe met minimaal 10o7o.

Het aantal matches; 
de evaluatie vindt 
plaats in 2016.

1. Tot op heden zijn 
er 7 subsidie
aanvragen 
gehonoreerd voor 
vernieuwende 
activiteiten die de 
vitale samenleving 
versterken (zie 
doelstelling 16).

2. Daarnaast zijn er 
twee locaties waar 
SWOVE 'Samen de 
dag door' aanbiedt 
en Zuidzorg heeft 
het Ontmoet en 
Groetplein 
geopend.

Het aanbod in de 
basisstructuur is 
verder uitgebreid.

11^0 mantelzorgers 
2907o vrijwilligers

Individuele en 
collectieve respijtzorg- 
voorzieningen: 156

1.681 matches
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

16 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

In 2016 is 
ondernemerschap 
vertaald naar output 
gerichte budget
afspraken voor de 
nieuwe driejarige 
subsidieperiode 2017
2019 (WelzijnsBudget- 
Plan). De mate waarin 
deze zijn gehaald 
wordt jaarlijks 
geëvalueerd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

Doelstelling 1 (Decentralisaties)
In Veldhoven werken we in het model van Toegang en Toewijzing met een generalisten- en 
specialistenteam. Deze werkwijze sluit aan bij de behoefte uit de praktijk en biedt een 
meerwaarde bij de integrale aanpak. Om de continuïteit te garanderen zijn de generalisten 
en een aantal specialisten in vaste dienst van de gemeentelijke organisatie gekomen. 
Daarnaast wordt gewerkt met een flexibele schil van specialisten samen met de gemeenten 
Best en Oirschot.
We hebben nu 2 jaar ervaringen opgedaan met de uitwerking van de decentralisaties en 
krijgen daarmee een duidelijker beeld van de ontwikkeling in het sociaal domein. In 2016 is 
een start gemaakt met de monitor sociaal domein. De resultaten worden jaarlijks gedeeld 
met de gemeenteraad.

Doelstelling 2 (Financiële bijdrage Rijk)
In 2016 zijn de gedecentraliseerde taken financieel binnen de rijksmiddelen uitgevoerd. Het 
overschot van C 194.000 is gestort in de reserve sociaal deelfonds.
Vanuit de WMO is C 1,9 mln over in de reserve gestort. Voor Jeugd is C 1,7 mln onttrokken 
aan de reserve. De reserve sociaal deelfonds bedraagt eind 2016 C 1,8 mln.

Doelstelling 3 (Transformatie en innovatie)
In 2016 is door de gemeenteraad een procesvoorstel vastgesteld om te komen tot de 
herijking van de kadernota Maatschappelijke Participatie. De oorspronkelijke planning is 
losgelaten om maximaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van samenspraak. 
De nota Maatschappelijke Participatie zal naar verwachting in het vierde kwartaal van 2017 
gereed zijn.

Doelstelling 4 (Jeugdzorg)
Medio maart 2016 is het proces gestart om te komen tot een nota integraal jeugdbeleid.
Om externe partners een explicietere rol te geven is het proces aangepast en de planning 
verschoven naar medio 2017.

Doelstelling 5 (hangjongeren)
In 2016 is stevig geïnvesteerd in deze groep. Hoewel het aantal overlastmeldingen in 2016 
nog gestegen is ten opzichte van 2015, is in de laatste helft van 2016 een positieve tendens 
zichtbaar.
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Doelstelling 6 (stageplaatsen en leerwerkplekken)
Eind 2016 lag het percentage jongere uitkeringsgerechtigden ^27 jaar) met 13,4 Zo boven 
het landelijk gemiddelde van 10,4 Zo. Het percentage wordt negatief beïnvloed door Roma- 
jongeren, statushouders en VSO.

Het percentage oudere uitkeringsgerechtigden ^ 45 jaar1) lag eind 2016 met 46,5 Zo onder 
het landelijke gemiddelde van 49,4 0Zo.

Doelstelling 7 (economische participatie)
De Verordening Participatiewet en beleidsregels Participatiewet zijn vastgesteld. Hierin 
staan de kaders voor de in te zetten instrumenten en trajecten voor uitkeringsgerechtigden 
die economisch kunnen participeren.

Doelstelling 8 (Minimabeleid en maatschappelijke participatie)
In 2016 is uitvoering gegeven aan het nieuwe minimabeleid. In het kader van de meedoen
regeling zijn 351 toekenningen verleend en hebben 462 mensen meegedaan aan de 
collectieve zorgverzekering. Eind 2016 is de toegezegde evaluatie afgerond.

Eind 2016 was 88Z van de uitkeringsgerechtigden op enigerlei wijze maatschappelijk actief 
(trede 2 t/m 6 van de participatieladder).

Doelstelling 9 (Uitkeringsgerechtigden)
Vacatures en stageplaatsen worden voornamelijk lokaal ingevuld. In 2016 zijn 111 
uitkeringsgerechtigden ook aangemeld voor regionale projecten o.a. via het werkgevers- 
servicepunt '04 Werkt'. Bij het Werkleerbedrijf hebben 70 klanten een traject doorlopen.

In 2016 was er een instroom van 249 uitkeringsgerechtigden en een uitstroom van 191. De 
toename is onder andere toe te schrijven aan de instroom van 73 statushouders. Daarnaast 
hebben we goede resultaten bereikt bij de uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar werk. 
Per saldo betekent dit een stijging van 58 uitkeringsgerechtigden.

Doelstelling 10 (Zorgverlening inwoners)
Uit het cliëntervaringsonderzoek dat in 2016 is gehouden Wmo- en Jeugdwetcliënten blijkt 
dat zij over het algemeen tevreden zijn met de geboden ondersteuning.

Uit het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2016 is gehouden onder de mantelzorgers blijkt 
dat er een grote tevredenheid is over de geleverde diensten van het steunpunt mantelzorg 
van SWOVE. De brede participatieraad Veldhoven aan Tafel' bespreekt per kwartaal 
onderwerpen die te maken hebben met het sociaal domein, zoals de veranderingen in de 
zorg die nu plaatsvinden.

Doelstelling 11 (Collectieve voorzieningen)
In 2016 zijn er 7 subsidieaanvragen gehonoreerd voor vernieuwende activiteiten die de 
vitale samenleving versterken over de periode 2017-2019. De karnen De Dag Door' is een 
laagdrempelige dagopvang waarbij ouderen zonder een indicatie voor dagbesteding terecht 
kunnen. karnen de dag door' wordt momenteel aangeboden op twee locaties 
(Oerle/Heikant en Zeelst).

Zuidzorg heeft in 2016 het Ontmoet en Groetplein geopend op De Run in Veldhoven.

Doelstelling 12 (Zorg in de wijk)
Bij het toetsen van de aanvragen voor subsidies zoals genoemd bij doelstelling 11 en 16 is 
bezien of het een waardevolle aanvulling is op het bestaande aanbod in de basisstructuur.

1 Landelijke cijfers van het CBS gaan uit van uitkeringsgerechtigden boven de > 45 jaar.
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Verder is samen met maatschappelijke partners in de Heikant bouwteam Noord opgezet. Dit 
project heeft als doel om in de wijk adequate, laagdrempelige en kwalitatieve ondersteuning 
te bieden aan inwoners zodat ze minder snel gebruik hoeven maken van professionele 
(geïndiceerde) zorg en ondersteuning. Het streven is om dit in Veldhoven uit te breiden.

Doelstelling 13 (Vrijwilligerswerk)
Begin november 2016 heeft voor de tweede keer de Week van de Mantelzorger en 
Vrijwilliger plaatsgevonden. Eind 2016 stonden er 1.375 mantelzorgers bij het steunpunt 
mantelzorg geregistreerd. Dit is een stijging van 110Zo ten opzichte van 2015.

In 2016 is een stijging van het aantal geregistreerde vrijwilligers zichtbaar. Het aantal 
vrijwilligers is met 290Zo gegroeid naar een aantal van 250.

Steunpunt Mantelzorg Veldhoven heeft in 2016 de regeling mantelzorgwaardering 
uitgevoerd. In totaal zijn er 1.397 complimenten uitgereikt aan mantelzorgers (stijging van 
70Zo). Opvallend is de stijging van het aan complimenten aan de jonge mantelzorgers van 65 
naar 78.

Doelstelling 14 (Respijtzorg)
Bestaande voorzieningen zoals begeleiding (140), hulp bij het huishouden (8) en kortdurend 
verblijf (8) worden (kortdurend) ingezet als respijtvoorziening voor mantelzorgers.

Daarnaast is aan SWOVE een aanvullende subsidie verstrekt voor het opzetten van 'Samen 
eten, even alles vergeten', om zwaarbelaste mantelzorgers te ondersteunen.

Doelstelling 15 (Zorgsites)
De ervaringen met Veldhovenvoorelkaar (voorheen Zorgvoorelkaar) zijn goed. Dit blijkt uit 
de stijging van het aantal matches en unieke verbindingen tussen hulpaanbieders en 
hulpvragers van particulieren en organisaties. In totaal is er sprake van 1.681 matches met 
een waarde van Ċ622.500. Dit is een stijging van 102oZo (ten opzichte van alleen 
Zorgvoorelkaar).

Het aantal zorgsite-dossiers is met 18 toegenomen tot 196 (stijging 10Z). Het blijkt in 
praktijk lastiger dan verwacht om mantelzorgers te stimuleren om 'de Zorgsite' te 
gebruiken. De leverancier heeft in 2016 de Zorgsite doorontwikkeld en meer 
gebruiksvriendelijk gemaakt.

In 2016 zijn 2 buurtsites (Heikant en Zeelst/Meerveldhoven) ingericht. In andere wijken 
worden zelf ontworpen websites, facebookpagina's of whats-appgroepen ingezet. Vanuit de 
samenleving is op dit moment weinig animo om het aantal buurtsites uit te breiden.

Doelstelling 16 (Ondernemerschap)
Het college heeft in 2016 de subsidieregelingen 'Vitale Samenleving' en 'Goed leef- en 
woonklimaat' vastgesteld. Op basis hiervan zijn met maatschappelijke organisaties 132 
nieuwe budgetafspraken gemaakt in december 2016.

Als onderdeel van de subsidieregeling 'Vitale samenleving' is in 2016 voor de jaren 2017
2019 de 'Experimenteerruimte Versterken vitale samenleving' vastgesteld. Het doel is om 
een extra impuls te geven aan de ontwikkeling van Veldhoven naar een inclusieve 
samenleving. In 2016 zijn 23 aanvragen ingediend, waarvan er 9 zijn gehonoreerd.
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Wat heeft dat gekost? (productenverantwoording)

„ . Programma 7 Rek. Begroting 2016 Rek. Verschil rek. 2016 met
Prod. a . į I
nr. omsc rijving 2015 oorspr. I incl. wijz. 2016 begr. 2016İ rek. 2015

(bedragen x C 1.000,-)

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

333 333

133 111

715 710

1.842 2.441

1.320 1.341

11.332 12.167

172 34

315 285

820 810

9.754 8.027

134 225

1.200 1.232

952 1.500

4.304 4.058

10.676 8.691

44.002 41.965

363

111

710

2.400

1.303

12.436

353

285

810

8.582

200

1.184

1.676

4.541

9.330

44.284

410

291

707

2.174

1.325

11.915

370

288

810

8.712

55

1.246

1.619

4.543

11.273

45.738

-47

-180

3

226

-22

521

-17

-3

-130

145

-62

57

-2

-1.943

-1.454

-77

-158

8

-332

-5

-583

-198

27

10

1.042

79

-46

-667

-239

597

1.736

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 12

1

6.569 6.781

105

6.961 6.879

268 236

128 79

4.836 4.384

44

648 7.761

29.403 26.132

30 30

139 338 199

6.900

3

7.264

211

79

4.830

52

8.258

27.766

6.881

14

7.459

-88

135

4.859

52

10.251

29.931

-19

11

195

-299

56

29

1.993

2.165

-9.785

320

-10

-1

312

-91

498

-356

7 

23

8

9.603

528

Saldo (- = nadeel) 14.599 -15.833 -16.518 -15.807 711 1.208

Samenstelling lasten
Directe lasten 33.484 34.370 33.338 33.729 -391

Bedrijfsvoeringskosten 8.537 7.251 9.243 9.436 -193

Kapitaallasten 71 69 72 72

Investeringen MN

Storting reserves & voorzieningen

3

1.907 275 1.631 -870

44.002 41.965 44.284 45.738 -1.454

-245

-899

-1

3

594

1.736

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

28.672 26.132

731

29.403 26.132

27.487

279

27.766

27.660

2.271

29.931

173

1.992

2.165

-1.012

1.540

528

Saldo (- = nadeel) 14.599 -15.833 -16.518 -15.807 711 -1.208
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Toelichting:
Het totale programma heeft in 2016 per saldo C 15.807.000 gekost. Ten opzichte van de 
begroting is er sprake van een voordeel van C 711.000. De afwijking is in hoofdlijnen als 
volgt te verklaren.

C 226.000 Lagere uitgaven aan Algemeen beleid maatschappelijke ondersteuning door 
een niet-gehonoreerde subsidie voor de basisstructuur (C 78.000), het 
integreren van lokaal gezondheidsbeleid in de kadernota maatschappelijke 
participatie (C 70.000), minder aanvragen voor het fysiek aanpassen van 
wijken (C 36.000) en minder kosten voor communicatie.

C 57.000 Minder aanmeldingen voor schuldhulpverlening.

C 65.000 Hogere uitgaven aan WWB uitkeringen van C 191.000 voornamelijk vanwege 
de toestroom van statushouders, gecompenseerd door C 235.000 hogere
BUIG inkomsten van het Rijk die worden verrekend van 2018 t/m 2025. 
Verder zijn uitvoeringskosten C59.000 lager en zijn de baten bij verhaal
C 33.000 lager door achterstand.

C-133.000 Over 2015 had de gemeente voor C 101.000 minder recht op rijksmiddelen, 
deze zijn in 2016 terugbetaald. Verder een nadeel omdat ontvangen 
voorschotten aan het Rijk over 2016 moeten worden terugbetaald (C 98.000) 
In 2016 is door de betere economische situatie door minder zelfstandigen een 
beroep gedaan op de regeling bijzondere bijstand (voordeel C 27.000). Door 
de lagere vraag zijn ook minder kosten gemaakt voor onderzoek (voordeel
C 39.000).

Transities
Voor de decentralisaties op het gebied van WMO, Jeugd en Participatie is een 
reserve lokaal sociaal deelfonds door de raad ingesteld. In deze reserve 
worden tekorten en overschotten van de transitietaken verrekend. Hiermee 
wordt geborgd dat de rijksmiddelen enkel en alleen aan de daarvoor 
bestemde taken worden uitgegeven en dat deze taken budgettair neutraal 
verlopen. Bij de bepaling van tekorten en overschotten blijven de 
overheadkosten buiten beschouwing. Deze worden wel toegerekend aan de 
producten waarop de transitietaken worden verantwoord, maar worden niet 
gedekt uit de rijksmiddelen.
Binnen de WMO was in totaal in 2016 C 1,9 mln over wat gestort in de 
reserve. Vergeleken de (bijgestelde) begroting was er in 2016 C 845.000 
over.
Voor Jeugd is in 2016 in totaal C 1,7 mln onttrokken aan de reserve.
De rijksmiddelen voor specialistische jeugdhulp zijn voor 2016 verlaagd met
C 1,8 mln. Door een gecombineerd effect van een hoger aantal cliënten en de 
inzet van relatief dure vormen van jeugdhulp, zijn de kosten C 1,9 mln hoger 
dan de bijgestelde begroting.

C 475.000 Voordeel binnen WMO omdat ontvangen rijksmiddelen (C 373.000) voor 
statushouders niet uitgegeven zijn en lager toegerekende overheadkosten 
(C 102.000).

C 50.000 Lagere toegerekende overheadkosten.
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2.1.8 Milieu en duurzaamheid

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.

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen

De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van 
wat bereikt is in 2016.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

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 duurzaam
heidsparagraaf.

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
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.

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

4 Gemeentelijk energieverbruik
We streven naar een besparing van het 
gemeentelijk energieverbruik van 27 per jaar 
ten opzichte van 2012.

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

Uitgevoerd.

1. 2 publieksacties

2. Greenkids zijn 
begeleid.

Ontwikkeling restafval: 
2011: 10.288 ton 
2016: 6.051 ton

Het restafval (inclusief 
milieustraat) is 
gereduceerd met 4107o.

In 2016 is op gas en 
elektriciteit beide 17 
bespaard tov 2015.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

Milieubeleidsplan
In 2015 worden de milieubeleidsdoelstellingen 
geëvalueerd en een nieuw milieubeleidsplan 
opgesteld.

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.

Dierenwelzijn
Er wordt een informatienota dierenwelzijn 
opgesteld en gepresenteerd aan de raad.

Aanwezigheid nieuw 
milieubeleidsplan.

Deels wel en deels nog 
niet gerealiseerd.

Geactualiseerde visie 
op de inzet van 
alternatieve 
energiebronnen voor 
braakliggende 
terreinen. Gereed in 
2016.

Aanwezigheid nieuw 
beleidsdocument over 
dierenwelzijn. 
(gereed)

In regioverband wordt 
hier nog aan gewerkt.

Informatienota
aanwezig.

Handhavingsbeleidsplan
In 2015 wordt gestart met het opstellen van 
een nieuw handhavingsbeleidsplan.

Aanwezigheid nieuw 
handhavingsbeleids
plan. (gereed)

Februari 2016 
vastgesteld.

5

6

7

8

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

Doelstelling 1 (Gemeentelijke duurzaamheid):
Duurzaamheid is onderdeel van alle plannen. In Zilverackers is besloten om een gasloze 
wijk aan te leggen, hiermee is de gemeente Veldhoven koploper bij nieuwbouw.

Doelstelling 2 (Communicatie duurzaamheid aan burgers):
In 2016 zijn 48 publicaties in het Veldhovens weekblad verschenen m.b.t. duurzaamheid.

In 2016 zijn de publieksacties 'Nacht van de nacht' en 'Winkelen? Pak de fiets!' uitgevoerd. 
De lichting Greenkids 2015/2016 is rond de zomer afgerond en na de zomer is de lichting 
2016/2017 gestart.

Doelstelling 3 (Afval inzameling):
In 2016 is het effect van de nieuw wijze van inzameling te zien. Deze stap heeft het 
gewenste resultaat van 400Zo reductie van restafval opgeleverd. Begin 2017 wordt het beleid 
geëvalueerd en gekeken welke stappen nog gezet kunnen worden om een verdere reductie 
te realiseren.

Doelstelling 4 (Gemeentelijk energieverbruik):
Het gemeentelijk energieverbruik gaat over gemeentelijke gebouwen die in gebruik zijn bij 
de gemeente . Een energiebesparing van 20Zo per jaar ten opzichte van 2012 - of te wel 80Zo 
in de periode 2012-2016 - is niet haalbaar gebleken voor de gemeentelijke gebouwen. Er 
vindt onderzoek plaats naar mogelijkheden voor extra maatregelen. Met de uitkomsten 
wordt bepaald welke besparingen realistisch zijn in relatie tot te maken kosten en 
beschikbaar budget.
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Doelstelling 5 (Milieubeleidsplan):
In 2016 zijn de milieubeleidsdoelstellingen uit het milieubeleidsplan geëvalueerd. Er is nog 
geen nieuw milieubeleidsplan opgesteld, hierover is met de raad afgesproken dat er een 
beleidsvisie leefomgevingskwaliteit wordt opgesteld waarbij een koppeling wordt gelegd met 
de omgevingswet.

Doelstelling 6 (Alternatieve energievormen):
Er is nader onderzoek gedaan naar inzet van alternatieve energiebronnen voor 
braakliggende terreinen, onder andere op Habraken. Hiervoor moeten eerst de regionale 
afspraken over bedrijventerreinen nader uitgewerkt zijn voordat de mogelijkheden voor 
Habraken nader uitgewerkt kunnen worden.
In regionaal verband is inzet van alternatieve energiebronnen voor de regio uitgewerkt. 
Veldhoven zal vooral in moeten gaan zetten op zonne-energie.

Doelstelling 7 (Dierenwelzijn)
In 2015 is een raadsinformatienota opgesteld over beleid en regelgeving dierenwelzijn. 

Doelstelling 8 (Handhavingsbeleidsplan)
In februari 2016 is het Beleidsplan toezicht en handhaven 2016 - 2019 vastgesteld.
Dit plan is samen met de gemeenten Best en Waalre opgesteld. Tevens is een landelijke 
handhavingsstrategie vastgesteld die de Brabantse handhavingsstrategie heeft vervangen. 
Hiermee treden alle organisaties in Nederland die betrokken zijn bij handhaving van het 
omgevingsrecht op dezelfde manier op tegen geconstateerde overtredingen.
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Wat heeft dat gekost? (productenverantwoording)

pŗod Programma 8 Rek. Begroting 2016 Rek. Verschil rek. 2016 met
nr. omschrijving 2015 ""õōrSpř^rĩñõiľ^j- 2016 bëğ'r”"2Õ'ĩ^""řëk”"2Õ'Ī5""

(bedragen x C 1.000,-)

Lasten
6552 riolen

6554 afval

6555 begraafplaats 

6560 Milieubeleid 

6565 Omgevingsbeleid

6570 Omgevingshandhaving & -toez.

7.036 5.349 4.179

4.191 3.950 4.100

208 210 210

342 348 342

153 39 39

1.594 1.665 1.666

13.524 11.561 10.536

4.250 -71 2.786

4.863 -763 -672

256 -46 -48

292 50 50

36 3 117

144 72

11.219 -683 2.305

Baten
6552 riolen 7.331 5.631 4.456 4.483 27 -2.848

6554 afval 4.963 4.721 4.871 5.400 529 437

6555 begraafplaats 115 135 135 102 -33 -13

6560

6570

Milieubeleid

Omgevingshandhaving & -toez.

3

34 10 10 23 13

-3

-11

12.446 10.497 9.472 10.008 536 -2.438

Saldo (- s nadeel) -1.078 -1.064 -1.064 -1.211 -147 -133

Samenstelling lasten
Directe lasten

Bedrijfsvoeringskosten

Kapitaallasten

Storting reserves & voorzieningen

Samenstelling baten

5.078 4.918

2.514 2.475

648 629

5.284 3.539

13.524 11.561

4.896

2.629

605

2.406

10.536

5.629

2.316

583

2.691

11.219

-733

313

22

-285

-683

-551

198

65

2.593

2.305

Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

7.616 7.289

4.830 3.208

12.446 10.497

7.439

2.033

9.472

7.812 373

163

536

196

-2.634

2.438

Saldo (- s nadeel) -1.078 -1.064 -1.064 -147 133

Toelichting:
Het totale programma heeft in 2016 per saldo C 1.211.000 gekost. Ten opzichte van 
de begroting is er sprake van een nadeel van C 147.000. De afwijking is in hoofdlijnen 
als volgt te verklaren.

C -32.000 Door omvangrijke vervangingswerkzaamheden aan het riool (product 6552) 
zoals bijvoorbeeld 't Look heeft geen uitvoering van onderhoud plaats hoeven 
te vinden bij deze locaties (C 236.000 voordeel). Door het voordeel op de 
rioolkosten wordt aanvullend gestort in de egalisatievoorziening rioolheffing 
C 268.000 (nadeel). Via deze voorziening worden voordelen in de toekomst 
terugbetaald aan de burger.

C -224.000 Voor de afvalstoffenheffing (product 6554) zijn er incidenteel meer uitgaven 
(C 434.000 nadeel) door de bestickering van containers, aanschaf van nieuwe 
afvalbakken op zonne-energie, eindafrekening 2016 extra vermarktingskosten 
kunstofverpakkingsafval en overige werkzaamheden in verband met de 
implementatie van het nieuwe afvalbeleid. Daarnaast zijn er structureel meer 
lasten (C320.000 nadeel) door toename van het onderhoud aan ondergrondse
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afvalcontainers en een toename van de inzamelingskosten (kosten van 
vermarkting, overslag, sorteren en transport). Door de nieuwe 
inzamelingswijze (PMD) zijn er naar verwachting structureel meer baten door 
een toename van afvalstromen die een opbrengst genereren (C 370.000 
voordeel). Het saldo wordt onttrokken uit de egalisatievoorziening 
afvalstoffenheffing (C 160.000 voordeel).

C - 79.000 Minder opbrengsten begraafrechten door minder begrafenissen (C 33.000
nadeel). Door de ontwikkelingen van het te realiseren crematorium hebben er 
meer uitbestede werkzaamheden plaatsgevonden op de begraafplaats zoals 
het rooien van bomen (C 46.000 nadeel).

C 50.000 Het voordeel op product 6560 Milieubeleid wordt voornamelijk veroorzaakt 
door het niet volledig benutten van vacatureruimte. Verder door het (deels) 
doorschuiven naar 2018 van activiteiten (EU-richtlijn geluid- en energievisie 
drie dorpen en niet uitvoeren van windvisie omdat MRE dit regionaal 
oppakte).

C 144.000 Het voordeel op de uitgaven van product 6570 omgevingshandhaving &
toezicht is grotendeels te wijten aan een verschuiving van werkzaamheden 
tussen dit product en product 6520 omgevingsvergunningen van programma 
14 (C 75.000). Verder zijn er mensen en middelen efficiënter ingezet bij de 
uitvoering van werkzaamheden handhaving ŭ toezicht (C 69.000).

Overzicht investeringen

Omschrijving
Krediet
2016

6552 731001 Verv.riol.Gend/aanp.stuwp./dremp (V-BRP) 20
6552 731003 Vergroten stamriool Noord (V-BRP) 0
6552 731005 Riol.verblijfsgebied Look/fase 1 Noord 1.000
6552 731006 Riol.verblijfsgebied Look/fase 2 Zuid 0
6552 731007 Riol.verblijfsgebied Look/fase 3 midden 0
6552 731008 Riol.verblijfsgeb.Look/fase 4 hoofdwegen 0
6552 731009 Vervanging riolering dek complex Bree -1
6552 731011 Vervanging riolering St. Janstraat 0
6552 731012 Vervanging riolering Oude Kerkstraat 0
6552 731013 Vervanging riolering Zandoerleseweg 0
6552 731014 Aanpassingen riolering De Run 6000 10
6552 731017 Groen/blauwe zone Heerbaan-Rundgraaf 100
6552 731019 Digital.grondwatermeetnet & beheerpakk. 43
6552 731020 Afkoppelen bij reguliere vervang.2015-16 60
6552 731023 Kleinschalige calamiteiten 2016 30
6552 731024 Kleinschalige calamiteiten 2017 0
6552 731025 Kleinschalige calamiteiten 2018 0
6552 731027 Riolering hoofdwegen Zonderwijk 118
6552 731029 Vervanging rioleringen 2016 40
6552 731030 Vervanging rioleringen 2017 0
6552 731031 Vervanging rioleringen 2018 0
6552 731034 Vervanging gemalen & drukriolering 2016 20
6552 731035 Vervanging gemalen & drukriolering 2017 0
6552 731036 Vervanging gemalen & drukriolering 2018 0
6552 731010 Vervanging riolering dek complex Braak -7
6552 731002 Aanp.overst.riol.en interne put (V-BRP) 0
6552 731004 Verleng.persleid.Kelen naar Heik.(V-BRP) 0
6552 731015 Vervang.riol. Heerseweg incl.persleid. 0
6552 731018 Aanleg waterblockbak bij Mira 0
6552 731021 Afkopp. bij reguliere vervang.2017 tm 19 0
6552 731026 Kleinschalige calamiteiten 2019 0
6552 731032 Vervanging rioleringen 2019 0
6552 731037 Vervanging gemalen & drukriolering 2019 0
6552 731039 KRW-maatregelen 2015-2016 256
6552 731040 KRW-maatregelen 2017-2020 0
6552 731041 Vervanging gemalen en drukriolering 2020 0
6554 710301 Implementatie ondergrondse afvalinz. 198
6554 726307 Ondergrondse afvalinzameling PWA 38
6570 780901 vervanging auto milieuwacht Isuzu 27

1
Totaal programma 1.953

Restant
2016

Krediet
2017-2020

Totaal
Krediet

Jaar
gereed

20 130 150 2017
0 2.294 2.294 2019

-33 0 -33 2016
0 1.000 1.000 2017
0 1.000 1.000 2019
0 1.000 1.000 2020

-1 0 -1 2016
0 270 270 2017

-30 628 598 2017
0 513 513 2017

10 140 150 2017
34 900 934 2018
41 100 141 2017

0 0 0 2016
-36 0 -36 2016

0 30 30 2017
0 30 30 2018

25 0 25 2016
-55 0 -55 2016

0 40 40 2017
0 40 40 2018
1 0 1 2016
0 20 20 2017
0 20 20 2018

-15 450 435 2019
0 400 400 2019
0 35 35 2019
0 150 150 2019
0 150 150 2019
0 90 90 2019
0 30 30 2019
0 40 40 2019
0 20 20 2019
0 0 0 2016
0 600 600 2017
0 2.983 2.983 2020

188 0 188 2017
38 0 38 2016

2 0 2 2016
1 1

189ll
13.103 13.292
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Toelichting:

710301 Implementatie ondergrondse afvalinz.
De implementatie van de ondergrondse afvalinzameling is vertraagd omdat de plaatsing van 
deze containers wordt gecombineerd met diverse projecten (C 188.000 voordeel).
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2.1.9 Economie

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.

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen

De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van 
wat bereikt is in 2016.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

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

De aanwezigheid van een 
actueel economisch 
beleid en
uitvoeringsprogramma.

In 2016 is een nieuwe 
economische visie 
vastgesteld.

2 Ondernemersimago en 
Bedrijventerreinen
1. Veldhoven heeft een goed imago bij 
ondernemers. Het ondernemersklimaat wordt 
gewaardeerd en zij zijn tevreden met de 
kwaliteit van de dienstverlening van de 
gemeente.
2. De bedrijventerreinen zijn goed 
bereikbaar.
3. We ondersteunen initiatieven om de 
bedrijven terreinen 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.Meting tevredenheid 
van
ondernemersorganisatie 
s) over de kwaliteit van 
de gemeentelijke 
dienstverlening

3. Gerealiseerde 
maatregelen/initiatieven

1. Er vindt tweejaarlijks 
een meting plaats, dit 
gebeurt weer in 2017.

3. WeRun en start
programmeringsafspraken
SGE.

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

Het aantal verworven In 2016 zijn 8 subsidies
subsidies. verworven.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

4 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.

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 afwijkingen wat betreft 
gevraagde gemeentelijke ondersteuning.

1.Het geactualiseerde 
economisch beleid bevat 
een visie op kleinschalige 
bedrijvigheid.

3.Aanwezigheid evaluatie 
centrummanagement. 
Gereed in 2016.

Informatie via de 
reguliere P&C-producten.

3.Evaluaties uitgevoerd.

1.Gerealiseerd.

In 2016 is de MMC 
Incubator gerealiseerd en 
onderlinge contacten zijn 
gestroomlijnd.

5

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

Doelstelling 1 (Versterking en verbreding van het werkaanbod)
In 2016 is een nieuwe economische visie vastgesteld. Er vinden al diverse activiteiten 
plaats om invulling te geven aan de thema's in deze visie. Zo wordt in regionaal verband 
gekeken hoe de economische kwetsbaarheid binnen de regio te verminderen is, vindt 
acquisitie plaats binnen het 1-loket Stedelijk Gebied Eindhoven en is in 2016 een onderzoek 
gestart naar de mogelijkheden van circulaire bedrijvigheid in Veldhoven. Voor de uitwerking 
sluiten we zoveel mogelijk aan bij reeds lopende initiatieven. Waar nodig worden in de 
komende jaren aanvullende uitvoeringsprogramma's gemaakt.

Doelstelling 2 (Ondernemersimago en Bedrijventerreinen)
In 2015 heeft Veldhoven deelgenomen aan de landelijke meting MKB-vriendelijkste 
gemeente. De respons was echter zeer laag (70Zo). Om een betere benchmark te kunnen 
doen is ervoor gekozen om m.i.v. 2017 aan te sluiten bij de landelijke meting van KING: 
waa rstaatjegemeente.n l.
In 2016 is door de gemeente, VOC en Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) het 
project WeRun gestart. Dit project richt zich op een herstructurering van de Run 2000 en 
4000.
Verder is in 2016 gestart met het maken van programmeringsafspraken over de 
bedrijventerreinen in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Deze afspraken worden medio 2017 
voor besluitvorming voorgelegd.

Doelstelling 3 (Subsidieverwerving)
In 2016 zijn 8 subsidies verworven voor een bedrag van C126.504 en zijn voor 2017 vijf 
subsidies voor een bedrag van C 151.334 aangevraagd. Daarnaast lopen er nog diverse 
meerjarige subsidies met een totaalbedrag van ruim 5,8 miljoen euro.
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Doelstelling 4 (Kleine bedrijven en detailhandel)
In een samenspraakproces voor de economische visie is samen met ondernemers een visie 
ontwikkeld op kleinschalige bedrijvigheid.In 2016 is voor het Centrum 
Ontwikkelingsprogramma (COPr) een programmamanager aangesteld die een verbindende 
rol speelt bij de verdere uitvoering van de actiepunten uit het COPr om de kwaliteit van het 
centrum te vergroten. Zo dragen enkele in 2016 nieuw geopende winkels en 
servicebioscoop bij aan de aantrekkelijkheid van het centrum en zijn bijeenkomsten 
georganiseerd voor het opstellen van een lichtplan voor een winkelbelevingsstraat. De 
aandachtspunten uit de evaluatie van centrummanagement Kromstraat worden met alle 
betrokken partijen opgepakt.

Doelstelling 5 (Health Innovation Campus bij MMC)
Binnen beide organisaties zijn aanspreekpunten benoemd voor het stroomlijnen van de 
onderlinge contacten
In 2016 heeft dit geleid tot de aanpassing van de infrastructuur en het meedenken in een 
visie voor het masterplan. In december heeft het MMC de MMC Incubator geopend, die 
ruimte biedt aan startende bedrijven in de health-sector die kennis en kunde met elkaar 
delen.

Wat heeft dat gekost? (productenverantwoording)

Prod. Programma 9 
nr omschrijving

(bedragen x C 1.000,-)

Lasten
6200 economische zaken 

6210 weekmarkt

Saldo (- = nadeel)

Rek. Begroting 2016 Rek. Verschil rek. 2016 met

2015 oorspr. Pncl. wijz. 2016 begr. 2016 rek. 2015

639

26

-641

716

23

-713

716

23

665 739 739

Baten
6200 economische zaken

6210 weekmarkt 24 26 26

24 26 26

Saldo (- = nadeel) -641 -713 -713

Samenstelling lasten
Directe lasten 149 228 228

Bedrijfsvoeringskosten 474 469 469

Kapitaallasten 2 2 2

Storting reserves & voorzieningen 40 40 40

665 739 739

Samenstelling baten
Directe baten 24 26 26

24 26 26

-713

-95

-3

-98

-105

32

-130

-98

-105

-172

-172

-177

-47

-125

172

177

3

7 5

7 5

7 5

Toelichting:
Het totale programma heeft in 2016 per saldo C 818.000 gekost. Ten opzichte van de 
begroting is er sprake van een nadeel van C 105.000. De afwijking is in hoofdlijnen als volgt 
te verklaren.

C 103.000 Om de doelstellingen van de raad te verwezenlijken is meer ambtelijke
capaciteit nodig geweest om ambtelijke kennis en continuïteit te garanderen.
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2.1.10 Onderwijs

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 is met ingang van het schooljaar 2016
2017 de huisvesting van de Prins Willem Alexanderschool gerealiseerd. 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. Tot slot zijn alle 
basisscholen omgevormd tot brede school, waarmee op dit punt voldaan is aan de 
uitgangspunten van Brede School Veldhoven om per woonservicezone te voorzien in het 
aanbod van peuteropvang, kinderopvang en buitenschoolse opvang.

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.
Jeugdbeleid bestaat uit algemeen jeugdbeleid waaronder alle algemene activiteiten vallen 
die tot doel hebben om gunstige omstandigheden te creëren voor alle jeugdigen in de 
leeftijd van 0 tot 23 jaar om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Verder bestaat het uit 
preventief jeugdbeleid en jeugdhulp (voor het onderdeel jeugdbeleid wordt verwezen naar 
programma 7 Sociaal Domein).

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen

De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van 
wat bereikt is in 2016.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

Huisvesting
1. De gemeente zet zich actief in voor het 
efficiënt multifunctioneel gebruik van de drie 
multifunctionele accommodaties.
2. In 2016 is de VSO PWA-school verhuisd naar 
de Kempen Campus.
3. We gaan efficiënt om met het gebruik van 
schoolgebouwen. Schoolgebouwen worden daar 
waar mogelijk multifunctioneel ingezet. 
Leegstand in schoolgebouwen wordt voorkomen.
4. Niet meer gebruikte gebouwen en terreinen 
worden waar mogelijk herbestemd.

Passend Onderwijs
Passend onderwijs en jeugdbeleid worden op 
elkaar afgestemd.
De zorgklas (interne time out voorziening') kan 
worden ingezet als onderdeel van dit beleid.

1. Evaluatie van dit 
multifunctionele 
gebruik in 2016.
2. Vestiging is 
gerealiseerd op de 
Kempen Campus.
3. De mate van 
leegstand en het 
multifunctioneel 
gebruik wordt 
inzichtelijk gemaakt.

1. Bij de Voorjaarsnota 
2017 is besloten om 
structurele en 
substantiële leegstand 
nzichtelijk te maken.

2. Bij aanvang 
schooljaar 2016-2017 
is de VSO/PWA gestart 
op de Kempen 
Campus.

In 2016 is de nota 
Integraal Jeugdbeleid 
beschikbaar met 
daarin paragraaf 
ondersteuningsplan 
passend onderwijs. 
Afstemming van 
onderwijs en 
jeugdbeleid start bij 
aanvang van het 
schooljaar 2015
2016.

3/4. Bij de
Voorjaarsnota 2017 is 
besloten om 
structurele en 
substantiële leegstand 
nzichtelijk te maken.

Proces om te komen 
tot een nota integraal 
jeugdbeleid is gestart 
en wordt afgerond in 
2017.

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.

Beschikbaarheid 
stimuleringsprogram 
ma technisch 
onderwijs in 2016

Gezamenlijke 
uitgangspunten en 
activiteiten zijn in 
2016 geformuleerd.

1

2

3

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

Doelstelling 1: (Huisvesting):
1/3/4. Leegstand is waar mogelijk opgelost en voorkomen door onder meer herbestemming 
(bv. tijdelijke verhuur De Rank en verkoop oude gebouw PWA). Als gevolg van deze 
werkwijze is er geen sprake van structurele en substantiële leegstand.

2. Na verbouwingen van de Kempen Campus is daar sinds de start van het schooljaar 2016
2017 de VSO/PWA gehuisvest. In de loop van 2017 zal de bij de VSO/PWA behorende 
kinderboerderij worden gerealiseerd.

Doelstelling 2: (Passend onderwijs):
De regionale afspraken rondom de aansluiting jeugdhulp- onderwijs zijn in 2016 
geëvalueerd en waar nodig aangescherpt.
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Eind april 2016 is de raad geïnformeerd over het proces om te komen tot de nota Jeugd en 
Onderwijs. Doordat de externe partners jeugd en onderwijs zich gedurende het proces 
uitgesproken hebben voor een explicietere rol bij de totstandkoming van deze nota zijn de 
planning en het proces aangepast en de besluitvorming verplaatst naar juni 2017.

Doelstelling 3: (Promotie Technisch onderwijs):
De werkgroep techniek (primair en voortgezet onderwijs, kinderopvangorganisaties en 
gemeente) heeft in samenwerking met Brainport Development gezamenlijke uitgangspunten 
en activiteiten geformuleerd. In 2017 zullen de eerste activiteiten plaatsvinden.

Wat heeft dat gekost? (productenverantwoording)

„ . Programma 10 Rek. Begroting 2016 Rek. Verschil rek. 2016 met
Prod. ,, ,
nr. omschrijving 2015 oorspr. I incl. wijz. 2016 begr. 2016İ rek. 2015

(bedragen x C 1.000,-)

Lasten
6250 primair onderwijs

6251 openbaar onderwijs

6252 speciaal onderwijs

6253 voortgezet onderwijs

6254 volwasseneneducatie

6255 leerplicht

6256 leerlingenvervoer

6257 onderwijsranddiensten

6258 bestrijd.onderw.achterstand.

6259 natuur- en milieueducatie

6260 peuterspeelz.werk/kind.opv.

4.163 2.726

4 5

145 287

1.728 1.443

134 332

243 258

523 605

178 108

17 66

21 5

277 246

7.433 6.081

2.017

5

317

1.442

332

258

605

108

66

5

207

5.362

5

371

1.456

111

267

668

117

20

5

664

-54

-14

221

-9

-63

-9

46

-5

777

2.810

-1

-226

272

23

-24

-145

61

-3

16

65

2.848

Baten
6250 primair onderwijs

6252 speciaal onderwijs

6253 voortgezet onderwijs

6254 volwasseneneducatie

6255 leerplicht

6258 bestrijd.onderw.achterstand.

Saldo (- = nadeel)

2.653

30

12

51

2.746

-4.687

1.495

80

5

222

11

45

1.858

-4.223

1.314

106

5

222

11

45

1.703

-3.659

-673

76

-4

-222

1

3

-819

-42

-2.012

152

1

-3

1.862

986

Samenstelling lasten
Directe lasten

Bedrijfsvoeringskosten

Kapitaallasten

Investeringen MN

Storting reserves & voorzieningen

1.731

502

3.741

284

1.175

1.961

504

3.275

185

156

1.856

504

2.048

550

404

218

-13

50

297

225

93

-15

1.743

31

996

7.433 6.081 5.362 777 2.848

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

903

1.843

2.746

-4.687

1.082

776

1.858

-4.223

493

1.210

1.703

-3.659

-368

-451

-819

-42

-778

-1.084

1.862

986

641

82

2

1.638

517

1.998

253

25
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Toelichting:

Het totale programma heeft in 2016 per saldo C 3.701.000 gekost. Ten opzichte van de 
begroting is er sprake van een nadeel van C 42.000. De afwijking is in hoofdlijnen als volgt 
te verklaren:

C -9.000 Nadeel op product 6250 primair onderwijs
De exploitatielasten van de investeringen vallen C 404.000 lager uit en de 
dekking (exploitatiebaten) vallen hiermee C 265.000 lager uit. De 
huurinkomsten voor 2016 vallen C 151.000 lager uit, wat grotendeels te 
verklaring is door de verrekening van huur en servicekosten voorgaande 
jaren.

C 22.000 Voordeel op product 6252 speciaal onderwijs
De exploitatielasten van de investeringen vallen C 69.000 lager uit en de 
dekking (exploitatiebaten) vallen hiermee ook C 69.000 lager uit. Voor het 
buitenonderhoud van de schoolgebouwen is C 22.000 minder uitgegeven. 
Dit laatste is het gevolg van de wetswijziging met betrekking tot 
doordecentralisatie van het buitenonderhoud.

C -63.000 Nadeel op product 6256 leerlingenvervoer
Factoren die de kosten bepalen zijn aantal kinderen, wijze van vervoer, 
bestemming en al of niet combinatieritten met leerlingen uit andere 
gemeenten. Meerdere kleine overschrijdingen van deze factoren en de 
toename van de kosten voor vervoer van kinderen naar De Wereldwijzer 
hebben gezorgd voor een overschrijding van het uitgavenbudget.

Overzicht investeringen

Krediet Besteding Restant Krediet Totaal Jaar 

Omschrijving 2016 2016 2016 2017-2020 Krediet gereed

6250 718209 1e Inventaris Meerhoef Z Bruna 115 14 101 0 101 2017
6250 722605 Inr.openbare groenvz. brede school Midd. 18 7 10 0 10 2016
6250 726200 Verbreding scholen 645 35 2 293 0 293 2017
6250 726403 Nieuwbouw kinderboerderij 246 11 3 133 118 252 2017
6250 726404 Inrichten openb. gebied kinderboerderij 136 26 110 81 191 2017
6250 726500 Herinr.terrein J.Ligthart/Nieuwe Band 111 4 3 69 0 69 2016
6250 727902 Fietsparkeren ICCampus-D/E/F 137 159 -22 0 -22 2016
6250 729200 afwikkelen buitenruimten MFA midden 88 1 2 76 0 76 2017
6252 726302 Inventaris/eerste inrichting VSO-PWA 43 7 3 -29 29 0 2017
6252 726305 Parkeren PWA 79 11 9 -40 0 -40 2016
6252 726306 Inrichten openbaar gebied PWA 38 77 -40 0 -40 2016
6253 727904 Verbouwing Kempen Campus -Bk&W-inst 1.381 1.258 123 80 202 2017
6253 727905 Verbouwing Kempen Campus -E-inst 440 314 125 0 125 2017

1

Totaal programma 3.478 2.568 910 308 1.218 -J
Toelichting:

726200 Verbreding scholen
Vanwege een langere voorbereidingstijd worden er nog werkzaamheden in 2017 uitgevoerd, 
waardoor een deel van het investeringsbedrag naar 2017 doorschuift.
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2.1.11 kunst en cultuur

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.

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen

De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van 
wat bereikt is in 2016.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

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

Op 24 februari 2015 heeft de 
raad besloten dat de vier 
professionele culturele 
instellingen een substantiële 
bijdrage leveren aan de 
bezuiniging van 1 miljoen 
euro door te kiezen voor een 
uitwerking van scenario 4 
van het rapport van Bureau 
Berenschot. En de raad per 
kwartaal daarover te 
informeren. De concrete 
bezuiniging zal in 2016 en 
daarop volgende jaren zijn 
weerslag krijgen in de met 
de instellingen te maken 
budgetafspraken (2016
2019).

2 Evenementenbeleid
1. Het evenementenbeleid krijgt verder 
vorm. Binnen dit beleid is de gemeente waar 
zij kan faciliterend. Particulier initiatief is de 
drijvende kracht van de evenementen.
2. We maken een verordening met een 
afschalend karakter waarbij het evenement 
uiteindelijk zelfvoorzienend wordt. Een 
mogelijkheid is het hebben van drie fasen: 
ondersteunen (garantstelling), zelf doen en 
zelfstandigheid.

1. Het evenementenbeleid 
wordt in 2016 geëvalueerd, 
in nauw overleg met 
betrokkenen.

2. Beschikbaarheid regeling 
met afschalend karakter

De voorgenomen 
bezuinigingen 
zijn/worden 
verwerkt in de 
jaarlijks vast te 
stellen budgetten 
periode 2017-2019.

1. De voorgenomen 
evaluatie wordt in 
2017 afgerond.

2. Bij de
Voorjaarsnota 2017 
is besloten om de 
doelen en activiteiten 
te beperken tot een 
evaluatie van het 
beleid.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

3 Kunst- en cultuurbeleid
De huidige cultuurnota 2006-2010 is Nieuwe cultuurnota in 2016 Proces om te komen
gedateerd en vraagt vanwege 
ontwikkelingen zoals de kerntakendiscussie, 
bezuiniging op de vier grote culturele 
instellingen, beperkte middelen, stimuleren 
ondernemerschap en eigen 
verantwoordelijkheid, om vernieuwing. Het 
is daarom de bedoeling om in het laatste 
kwartaal van 2015 in samenspraak met het 
veld het proces te starten dat moet leiden 
tot een nieuwe cultuurnota.

tot een nieuwe 
cultuurnota is gestart 
en krijgt zijn vervolg 
in 2017.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

Doelstelling 1 (Culturele instellingen)
De voorgenomen bezuinigingen zijn verwerkt in de jaarlijks vast te stellen budgetten 
periode 2017-2019. Daarbij wordt ingezet op intensievere samenwerking, versterken van de 
culturele diversiteit, bijdrage aan de dynamiek in het centrum, bevorderen van 
talentontwikkeling, ondersteunen van ontmoeting en sociale verbondenheid.

Doelstelling 2 (Evenementenbeleid)
De gestarte evaluatie in 2016 wordt in 2017 afgerond.

Doelstelling 3 (Kunst- en cultuurbeleid)
Bij de voorjaarsnota 2016 is besloten dat de nieuwe cultuurnota in het eerste kwartaal 2017 
gereed dient te zijn. In het najaar van 2016 heeft de raad de procesaanpak goedgekeurd en 
is gestart met het samenspraakproces. Bij de vaststelling van de procesaanpak is het 
moment van besluitvorming door de raad verschoven van maart naar mei 2017.
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Wat heeft dat gekost? (productenverantwoording)

Prod.
Programma 11 Rek. | Begroting 2016 Rek. |Verschil rek. 2016 met

nr. omschrijving
2015 oorspr. Pncl. wijz. 2016 begr. 2016 rek. 2015

(bedragen x C 1.000,-)

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

Baten
6301 muziekschool

6306 theater De Schalm

6307 cultuurhistorie

6308 evenementen

Saldo (- = nadeel)

Samenstelling lasten
Directe lasten

Bedrijfsvoeringskosten

Kapitaallasten

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

1.278

1.075

74

30

17

46

1.262

247

136

151

95

4.411

111

2

113

-4.298

4.040

209

162

4.411

2

111

113

1.276

1.068

85

54

17

37

1.314

251

154

164

158

4.578

-4.578

4.006

248

324

4.578

-4.298 -4.578

1.166

1.065

85

54

17

37

1.265

229

154

164

158

4.394

55

55

-4.339

3.912

248

234

4.394

55

55

-4.339

2

2

48

1

3

88

-11

36

2

60

231

10

10

241

102

43

86

231

10

10

241

114

12

37

-23

3

9

85

7

18

-11

-3

248

55

-111

10

-2

-48

200

230

4

14

248

8

-56

-48

200

55

0

0

0

0

Toelichting:

Het totale programma heeft in 2016 per saldo C 4.098.000 gekost. Ten opzichte van de 
begroting is er sprake van een voordeel van C 241.000. De afwijking is in hoofdlijnen als 
volgt te verklaren:

C 88.000 Voordeel op product 6306 theater De Schalm
Het voordeel bestaat uit lagere afschrijvingslasten, doordat de afronding 
van de investering begin 2017 zal plaatsvinden.

C 60.000 Voordeel op product 6310 gemeentelijke en rijksmonumenten
We hebben minder uitgegeven aan monumentencommissies en adviezen 
als gevolg van relatief weinig bouwplannen. Er is wel gewerkt aan 
gemeentelijke plannen (Huysackers en Zilverbaan) maar die worden 
betaald via de projecten dus niet via dit product.

65



C 48.000 Voordeel is ontstaan doordat incidenteel onderhoud en herstel schade
Wuivend Gras nog niet heeft kunnen plaatsvinden. Dit zal in 2017 worden 
uitgevoerd.

C 36.000 Vanwege verminderde aanvraag evenementen en garantstellingen is
budget in 2016 niet geheel benut.

Overzicht investeringen

Krediet Besteding Restant Krediet Totaal Jaar 

Omschrijving 2016 2016 2016 2017-2020 Krediet gereed

6301 713200 verbouwing bibliotheek tbv muziekschool 100 -9 1.400 1.391 2017
6306 713001 Aanpassing De Schalm (inrichting) 30 30 0 30 2017
6306 718500 Arbomaatregelen de Schalm 168 168 0 168 2017
6306 718502 Arbomaatregelen Schalm 115 115 0 115 2017

Totaal programma 413 304 1.400 1.704

Toelichting:

Schalm
De afronding van het project maatregelen De Schalm zal begin 2017 plaatsvinden.
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2.1.12 Sport en recreatie

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.

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen

De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van 
wat bereikt is in 2016.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

1 Zwembad
We willen een openbaar zwembad houden. 
We onderzoeken de mogelijkheden om te 
komen tot een nieuwe 
zwembadaccommodatie waarbij 
verschillende locaties afgewogen worden. 
Deze locatieafweging wordt voorgelegd aan 
de raad.

In 2016 helder hoe de
toekomst van het
zwembad eruit ziet

Als gevolg van een 
aangenomen motie in 
november 2016 is
definitieve 
besluitvorming 
verplaatst naar 2017.

—
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 is in 2016 
aan de gemeenteraad 
aangeboden.

Bij de Voorjaarsnota 
2017 is besloten dat de 
planning begin 2017 aan 
de gemeenteraad wordt 
aangeboden.

—
3 Sportstimulering

Het sportstimuleringsprogramma gericht op 
jong en oud wordt voortgezet.

Tweejaarlijkse evaluatie 
programma en resultaten.

Programma is met 
Cordaad en scholen 
geëvalueerd.

—
4 Kermissen

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

Het aantal kermissen.
4 kermissen 
georganiseerd in 2016.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

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.

Verslaglegging in 2017 
van samenwerkings
activiteiten, onderhoud in 
eigen beheer en gebruik 
en privatisering 
accommodaties, waarbij 
gebruik gemaakt wordt 
van de nulmeting die in 
2014 heeft 
plaatsgevonden.

Maakt onderdeel uit van 
de in vervolg op het 
"Visiedocument 
Veldhoven Beweegt!" op 
te stellen 
uitwerkingsnotitie 
İ017).

5

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

Doelstelling 1 (Zwembad)
In 2016 is een motie aangenomen, die er toe heeft geleid dat de raad heeft afgesproken dat 
er begin 2017 een nieuw raadvoorstel wordt voorbereid, waarbij een voorstel voor behoud 
van een zwembad uitgangspunt is. Over dit voorstel is 28 maart 2017 een besluit genomen.

Doelstelling 2 (Kunstgrasvelden)
Inmiddels zijn alle complexen uitgerust met kunstgrasvelden, behalve één korfbalclub. Eind 
2016 is het Visiedocument Veldhoven Beweegt! vastgesteld. In de uitwerkingsnotitie zal een 
meerjarenplanning voor vervanging kunstgrasvelden worden meegenomen waarbij tevens 
een afweging zal plaatsvinden met betrekking tot het gebruik van rubbergranulaat.

Doelstelling 3 (Sportstimulering)
Eind 2016 is het Visiedocument Veldhoven Beweegt! vastgesteld. In de uitwerkingsnotitie 
zal aandacht worden besteed aan sportstimulering voor iedere doelgroep.

Doelstelling 4 (Kermissen)
Het jaar 2016 is het eerste jaar waarin de kermis niet door de gemeente is geëxploiteerd.
Er hebben zoals gebruikelijk 4 kermissen plaatsgevonden in samenspraak met direct 
belanghebbenden.

Doelstelling 5 (Accommodaties)
In de op te stellen uitwerkingsnotitie van het Visiedocument Veldhoven Beweegt! zal 
aandacht worden besteed aan het verder overdragen van de exploitatie van de 
sportaccommodaties aan de gebruikers (exclusief Kempen Campus), aan het 
multifunctioneel gebruik van accommodaties en aan de samenwerking tussen verenigingen.
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Wat heeft dat gekost? (productenverantwoording)

pŗod Programma 12 Rek. Begroting 2016 Rek. Verschil rek. 2016 met
nr. omschrijving 2015 ""õōrSpř^rĩñCľ^j- 2016 bēğrľ'zÕ'Ĩ^Tēkľ'zÕ'ĩs""

(bedragen x C 1.000,-)

Lasten
6320 buitensportaccommodaties

6321 binnensportaccommodaties

6322 sportstimulering 

6332 kermissen

824 779

2.890 2.780

347 318

110 88

4.171 3.965

652

2.780

318

88

3.838

593

2.945

339

59

-165

-21

21

-106

231

-55

8

43

227

Baten
6320 buitensportaccommodaties

6321 binnensportaccommodaties

6322 sportstimulering 

6332 kermissen

131 146

813 868

73 1

36 34

1.053 1.049

91

868

1

34

994

137

755

26

46

-113

25

-33

-75

6

-58

-47

-35

-134

Saldo (- = nadeel) -3.118 -2.916 -2.844 -181 93

Samenstelling lasten
Directe lasten

Bedrijfsvoeringskosten

Kapitaallasten

Samenstelling baten

2.765 2.599 2.515

883 757 795

523 609 528

4.171 3.965 3.838

2.576 -61 189

890 -95 -7

478 50 45

3.944 -106 227

Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

891

162

959

90

904

90

1.053 1.049 994

Saldo (- = nadeel) -3.118 -2.916 -2.844

-75 -62

-72

-75 -134

-181 93

Toelichting:

Het totale programma heeft in 2016 per saldo C 3.025.000 gekost. Ten opzichte van de 
begroting is er sprake van een nadeel van C 181.000. De afwijking is in hoofdlijnen als volgt 
te verklaren:

C 105.000 Voordeel op product 6320 buitensportaccommodaties
De afschrijvingslasten van de investeringen vallen C 33.000 lager uit, 
omdat niet alle investeringen gereed zijn en doorschuiven naar 2017. Het 
voordeel aan de inkomstenkant wordt veroorzaakt door meer verhuur van 
de sportaccommodaties van C 50.000.

C 278.000 Nadeel op product 6321 binnensportaccommodaties
De huurinkomsten van de gymnastieklokalen vallen C 113.000 lager uit. De 
uitgaven vallen voornamelijk C 165.000 hoger uit door een verbeterde 
kostentoerekening van eigen uren (C 85.000 nadeel op dit product, een 
voordeel voor de overhead gemeente-breed) en een nog niet gerealiseerde 
bezuiniging (C 70.000) 2014 gymlokaal (in afwachting van de wijziging 
Rijksbeleid m.b.t. gymnastiekonderwijs) .
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Overzicht investeringen

Krediet Besteding Restant Krediet Totaal Jaar 

Omschrijving 2016 2016 2016 2017-2020 Krediet gereed

6320 725100 Weerbestendig maken sportterreinen 201 201 0 201 2017
6320 780100 Vervangingsinv. buitensport 1 1 0 1 2016
6320 780105 Vervangingsinv. Buitensport 2011 73 73 0 73 2016
6320 780106 Vervangingsinv. Buitensport 2012 262 262 0 262 2017
6321 780000 Vervangingsinv. Binnensport 2006 239 233 0 233 2017
6321 780004 Vervangingsinv. Binnensport 2010 24 24 0 24 2016
6321 780005 Vervangingsinv. Binnensport 2011 -72 -72 0 -72 2016
6321 780006 Vervangingsinvestering binnensport 2015 25 25 0 25 2017
6321 780007 Vervangingsinvestering binnensport 2016 200 106 0 106 2017
6321 780008 Vervangingsinvestering binnensport 2017 0 0 42 42 2017
6321 780009 Vervangingsinvestering binnensport 2018 0 0 141 141 2018

1

Totaal programma 952 100 852 183 1.035
-J

Toelichting:

Vervangingsinvesteringen sport
De investeringen van binnen- en buitensport hebben extra aandacht gekregen in het 
Visiedocument "Veldhoven Beweegt!" . In de op te stellen uitwerkingsnotitie worden de 
vervangingsinvesteringen binnen- en buitensport, alsmede m.b.t. weersbestendig maken 
van sportterreinen meegenomen. Hiermee ontstaat beter inzicht in de investeringsbehoefte.
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2.1.13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

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.

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen

De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van 
wat bereikt is in 2016.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

Samenwerken met inwoners
Samenwerken is het sleutelbegrip in 
deze raadsperiode. Efficiënt overleg 
tussen inwoners en gemeente, waarbij 
de 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.

Evaluatie en 
herinrichtingsvoorstel 
bestaande 
overlegvormen

Evaluatie en herinrichtings
voorstel zijn opgeleverd.

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

Aantal keuzenota's bij 
belangrijke dossiers

Er is één nota aan de raad 
voorgelegd waarin keuzes zijn 
opgenomen.

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 2016

Er is een werkgroep 
raadscommunicatie/levendigheid 
raadsvergaderingen geformeerd

1

2

3
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

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

Het presidium heeft in 
november 2016 uitgesproken 
dat een aanpassing van het 
reglement niet wenselijk is.

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

Er is een werkgroep 
raadscommunicatie/levendigheid 
raadsvergaderingen geformeerd

2. Beschikbaarheid 
verbeteringen 
(audiovisuele) 
hulpmiddelen

Er zijn nieuwe camera's 
aangeschaft t.b.v. de uitzending 
van de raadsvergaderingen.

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

Periodieke
voortgangsrapportages 
aan de raad

Er is niet gerapporteerd via 
periodieke rapportages. Er is 
gekozen voor beeldvormende 
bijeenkomsten. De gemeente
raad is voorafgaand aan formele 
besluitvorming, betrokken bij de 
majeure samenwerkings
verbanden.

5

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

Doelstelling 1 (Samenwerken met inwoners)
Er heeft een evaluatie plaatsgevonden en er is een herinrichtingsvoorstel opgesteld.

In 2016 zijn diverse thema's en vraagstukken (Jeugd en Onderwijs, Cultuur, "Veldhoven 
Beweegt" ) in samenspraak opgepakt. Er is draagvlak voor de methode van samenspraak 
en deze wordt steeds meer intern en extern toegepast. Dit blijkt ook uit het in 2016 door de 
rekenkamercommissie gepresenteerde rapport over Samenspraak.

Uit de evaluatie van 'Veldhoven aan Tafel' is gebleken dat de deelnemers tevreden zijn. In 
2016 zijn enkele praktische wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot frequentie en 
behandeling van specifieke thema's.
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Doelstelling 2 (Gemeenteraad)
In 2016 is één nota in de raad behandeld waarin keuzes zijn opgenomen. Het betreft het 
onderwerp: Keuzenota raad voor het zwembad in de vergadering van 12 juli.

Doelstelling 3 (Raad en inwoners dichter bij elkaar brengen)
Er is nog geen voorstel beschikbaar om de raadscommunicatie te verbeteren. In 2016 zijn 
door de griffie met alle raadsleden en collegeleden gesprekken gevoerd. Als uitkomst van 
deze gesprekken is een werkgroep 'raadscommunicatie/levendigheid raadsvergaderingen' 
ingesteld.

Doelstelling 4 (Steunfractieleden)
In de vergadering van het presidium van 16 november 2016 is uitgesproken dat een 
aanpassing van het reglement niet wenselijk is. Als er een fractie is die een aanpassing wel 
wenselijk vindt kan hiertoe een initiatiefvoorstel aan de raad worden voorgelegd.

Doelstelling 5 (Griffie)
Er is nog geen Plan van Aanpak voor het verlevendigen van de raadsvergaderingen 
beschikbaar. De werkgroep 'raadscommunicatie/levendigheid raadsvergaderingen' buigt 
zich ook over dit vraagstuk.

Een aantal fracties heeft in 2016 wel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een 
beeldpresentatie tijdens raadsvergaderingen. De presentaties dienden als ondersteuning en 
illustratie van de gesproken tekst.

In 2016 zijn nieuwe camera's in de raadzaal aangebracht. De kwaliteit van de beelden is 
hierdoor verbeterd.

Doelstelling 6 (Regionale samenwerking)
De gemeenteraad heeft geen periodieke rapportages ontvangen over de regionale 
samenwerkingsverbanden. Er is gekozen voor een alternatieve invulling waarbij de 
gemeenteraad in de gelegenheid is gesteld om sturing te kunnen geven voorafgaand aan de 
formele besluitvorming. In beeldvormende bijeenkomsten op lokaal (bijv. bezoek 
Commissaris van de Koning) en regionaal niveau (bijv. wonen en werken in stedelijk 
gebied) is hier invulling aan gegeven.
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Wat heeft dat gekost? (productenverantwoording)

Programma 13 Begroting 2016

nr. omschrijving 2015 1
oorspr. incl. wijz.

(bedragen x C 1.000,-)

Lasten
6110 bestuursorganen 1.607 1.242 1.305
6111 bestuursorganen/overige 1.224 1.157 1.168
6120 communicatie 500 506 495
6130 regionale samenwerking 814 837 767
6131 ontwikk.samenwerk. N-Z 65 31 31

4.210 3.773 3.766

Baten
6110 bestuursorganen 132 164
6120 communicatie
6130 regionale samenwerking 47 194

Saldo (- = nadeel)

179

-4.031 -3.773

358

Rek. Verschil rek. 2016 met 

2016 begr. 2016İ rek. 2015

-3.408

-654
-52

-7
47

-666

-661

-352
4

-2
94
34

-222

32
5

147
184

-38

Rek.
Prod.

5

0 5

Samenstelling lasten
Directe lasten
Bedrijfsvoeringskosten
Kapitaallasten
Storting reserves & voorzieningen

Samenstelling baten

2.318 2.476
1.394 1.278

27 19
471

4.210 3.773

2.278
1.308

16
164

3.766

2.148
1.342

16

926
4.432

130
-34

-762
-666

170
52
11

-455
-222

Directe baten 179 358 5 184
179 0 358 5 184

Saldo (- = nadeel) -4.031 -3.773 -3.408 -4.069 -661 -38

Toelichting:
Het totale programma heeft in 2016 per saldo C 4.069.000 gekost. Ten opzichte van 
de begroting is er sprake van een nadeel van C 661.000. De afwijking is voornamelijk 
als volgt te verklaren.

C -654.000 nadeel op product 6110 bestuursorganen
De gemeente Veldhoven heeft er voor gekozen om de pensioenverplichtingen 
van (oud) bestuurders op te vangen met een voorziening 
wethouderspensioenen. In 2016 heeft van een (oud) wethouder 
pensioenoverdracht plaatsgevonden . Het ontvangen pensioenbedrag 
(C 164.000) is gestort in de voorziening. Tevens is een analyse gemaakt of de 
voorziening nog toereikend is voor de toekomstige pensioenverplichtingen. 
Hieruit is geconcludeerd dat er additioneel C 762.000 moet worden gestort.
De oorzaak hiervan is voornamelijk de nog steeds lage rentestand.
Tot slot is er een voordeel van C 122.000 op de uitgaven van (gewezen) 
Burgemeester ŭ Wethouders.
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2.1.14 Publieksdienstverlening

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.

Wat hebben we bereikt?

Doelstellingen

De volgende tabel geeft een weergave van de doelstellingen met de meetindicatoren en van 
wat bereikt is in 2016.

Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

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.

1. De uitkomst van 
klantenmetingen.

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

2a. Een aantoonbaar 
verbeterd
klachtmeldsysteem in 2015.

2b. Beschikbaarheid klanten 
tevredenheidsmeting in 
2015

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.

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. De wijkatlas wordt gedigitaliseerd en 2. Beschikbaarheid digitale 
gecombineerd met relevante gegevens wijkatlas per 2015 
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.Burgers beoordelen 
onze dienstverlening op 
gemiddeld een 7,2.

2a. Project voor 
verbetering meldsysteem 
is in uitvoering.

2b. Klanttevredenheid 
website is in beeld. 
Aanvullend onderzoek 
naar baliecontacten.

1. Het aantal diensten en 
producten dat digitaal 
wordt aangeboden en 
digitaal verwerkt is 
gelijk gebleven.

2. Vanaf 2015 is de 
wijkatlas volledig 
gedigitaliseerd.

75



Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

Doelstelling 1 (Klanttevredenheid)
Onze burgers waarderen onze dienstverlening met gemiddeld een 7,2. Persoonlijk contact 
en contact via onze website worden het hoogst gewaardeerd (in beide gevallen 
gewaardeerd: 7,4).

In 2016 is een project gestart voor optimalisering van ons klachtmeldsysteem. Het huidig 
systeem voldoet niet aan de gewenste eisen van dienstverlening en nieuwe 
toepassingsmogelijkheden.

We zijn in 2016 gestart met het continue meten van de kwaliteit van onze dienstverlening. 
De resultaten van dit onderzoek worden begin 2017 verwacht.

Doelstelling 2 (Toegankelijkheid)
Het aanbod van digitale diensten en producten is gelijk gebleven. We zijn medio 2016 
gestopt met het huidige zaaksysteem, waardoor er geen verdere uitbreiding van digitale 
diensten heeft plaatsgevonden. Voorbereidingen voor aanschaf van een klantvriendelijker 
pakket zijn gestart.

De wijkatlas is volledig gedigitaliseerd en ook eerdere versies zijn digitaal te raadplegen.
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Wat heeft dat gekost? (productenverantwoording)

Begroting 2016

nr. lomschrijving
2015 oorspr. incl. wijz.

(bedragen x C 1.000,-)

Lasten
6140 dienstverlening 1.190 1.130 1.123

6141 documentverstr.en mutaties 1.173 1.042 1.098

6142 burgerlijke stand 95 44 39

6143 verkiezingen 86 17 52

6520 omgevingsvergunningen 1.296 1.178 1.123

3.840 3.411 3.435

Baten
6140 dienstverlening 29

6141 documentverstr.en mutaties 663 725 725

6142 burgerlijke stand 82 67 67

6520 omgevingsvergunningen 1.282 1.079 1.024

Saldo (- = nadeel)

Samenstelling lasten
Directe lasten

Bedrijfsvoeringskosten

Kapitaallasten

2.056

-1.784

531

3.306

3

3.840

1.871

-1.540

745

2.663

3

3.411

1.816

Rek. Verschil rek. 2016 met 

2016 begr. 2016İ rek. 2015

-1.619

580

2.852

3

3.435

43

-146

-9

27

-75

-160

-68

42

-202

-160

110
-71

47

61

98

245

-29

41 103

18 3
057 33 -225

m 92 -148

97

-7

252

245

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

Saldo (- = nadeel)

2.027

29

2.056

-1.784

1.871

1.871

-1.540

1.816

1.816

-1.619

92

92

-68

-119

-29

148

97

Rek.

1.080

1.244

48

25

538

3.054

1.908

Toelichting:
Het totale programma heeft in 2016 per saldo C 1.687.000 gekost. Ten opzichte van 
de begroting is er sprake van een nadeel van C 68.000. De afwijking is in hoofdlijnen 
als volgt te verklaren.

C 43.000 Binnen product 6140 dienstverlening is er in 2016 minder geïnvesteerd in
intranet, omdat we verwachten intranet in2017 te vervangen. Dit heeft geleid 
tot een incidenteel voordeel (C15.000) Op de bedrijfsvoeringskosten is in 
2016 een incidenteel voordeel (C28.000).

C -105.000 Op product 6141 documentverstrekkingen en -mutaties is om de continuïteit 
van de dienstverlening te waarborgen vanwege langdurig zieken extra 
capaciteit ingehuurd (C90.000) waardoor een overschrijding is ontstaan. 
Verder zijn er in 2016 incidenteel extra kosten (C56.000) gemaakt om de 
dienstverlening te verbeteren. Dit betekent totaallasten van C146.000 
(nadeel).

Er zijn meer legesopbrengsten (C41.000 voordeel) door de cyclus van 5 jaar 
geleden waarbij de hoeveelheid aanvragen hoger was. Daarnaast mogen 
teruggevonden reisdocumenten niet meer teruggegeven worden en betreffen 
voortaan nieuwe aanvragen.
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C 27.000

C-42.000

Op het product 6143 verkiezingen is bij de eerste kwartaalrapportage 2016 
extra budget aangevraagd voor het organiseren c.q. uitvoeren van het 
referendum op 6 april 2016. In de praktijk is gebleken dat de kosten lager zijn 
dan in eerste instantie is geraamd. Er is een incidenteel voordeel van 
C27.000.

Het nadeel op de uitgaven (C75.000) van product 6520 omgevings- 
vergunningen is grotendeels te wijten aan een verschuiving van 
werkzaamheden tussen dit product en product 6570 omgevingshandhaving & 
toezicht van programma 8. Het voordeel van C33.000 op de baten is een 
gevolg van meer legesinkomsten.
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2.1.15 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

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 Bereikt in 2016

1 Verlaging vreemd vermogen
1.Belangrijke middelen om de 1. De schuldenpositie
schuldpositie te verbeteren zijn verbetert.
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 2. Jaarlijkse meting van de
woonlasten beperken tot de stijging van de woonlasten
inflatiecorrectie. De woonlasten 
blijven zich positief 
onderscheiden van het landelijk 
gemiddelde.

3.

3. Trendmatige budgetverhogingen zijn 
niet van deze tijd, de inflatiecorrectie is 
de bezuinigingstarget voor alle 
beleidsterreinen. De inflatiecorrectie is 
onderdeel van nieuwe begrotingsbe
sprekingen.

3. bespreking trendmatige 
budgetverhogingen in 
begroting

2 Kerntakendiscussie
In 2014 en 2015 wordt een 
fundamentele kerntakendiscussie 
gevoerd met als doel de structurele 
kosten te verlagen en daarmee de 
schuldenlast te verminderen.

Implementatie van de 
conclusies uit de 
kerntakendiscussie in de 
begroting van 2016.

1.Doordat in 2016 enkele 
panden zijn verkocht en 
de verwachte BGE 
resultaten zijn verbeterd, 
is het eigen vermogen 
gestegen. Daarnaast is 
het vreemd vermogen 
gedaald.

2. In 2016 zijn de 
woonlasten gedaald

3. In 2016 heeft geen
inflatiecorrectie
plaatsgevonden.

De conclusies/besluiten 
uit de kerntakendiscussie 
zijn in de begroting 
verwerkt.
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Doelen en activiteiten Meetindicatoren Bereikt in 2016

3 Planning & Control cyclus De P&C- cyclus wordt De producten van P&C-
Structurele uitgaven worden gevolgd. cyclus zijn zorgvuldig en
gefinancierd uit structurele inkomsten. tijdig opgesteld.
Bij het opstellen van het Afwijkingen ten opzichte
coalitieprogramma en de van de financiële
jaarprogramma's wordt gebruik doelstellingen zijn in
gemaakt van de Planning & Control beeld gebracht en waar
cyclus. In de afwijkingenrapportage nodig bijgestuurd.
worden eventuele afwijkingen ten 
opzichte van de financiële doelstellingen 
in beeld gebracht en waar nodig 
bijgestuurd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

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

Doelstelling 1 (Verlaging vreemd vermogen):
Het vreemd vermogen is in 2016 gedaald. De schulden (vast en vlottend zijn met ca. C 1,5 
miljoen gedaald ten opzichte van vorig jaar.

Doelstelling 2 (Kerntakendiscussie):
In maart 2016 heeft de raad de kerntakendiscussie afgerond.

Doelstelling 3 (Planning & Control cyclus):
Alle rapportages voortvloeiend uit de Planning & Control cyclus, Voorjaarsnota,
Begroting, kwartaalrapportages en een jaarrekening zijn tijdig vastgesteld.
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Wat heeft dat gekost? (productenverantwoording)

„ . Programma 15 Rek. Begroting 2016 Rek. Verschil rek. 2016 met
Prod. ,, ,
nr. omschrijving 2015 oorspr. I incl. wijz. 2016 begr. 2016İ rek. 2015

(bedragen x C 1.000,-)

Lasten
6610 financiering 39 23 23

6611 algemene baten en lasten 5.915 6.485 2.856

6612 belastingen 676 756 739

6613 algemene uitkering 4 82 4

Baten
6610 financiering

6611 algemene baten en lasten

6612 belastingen

6613 algemene uitkering

Saldo (- = nadeel)

6.634

303

8.187

9.485

32.373

7.346

311

7.262

9.552

33.634

50.348 50.759

43.714 43.413

3.622

319

3.441

9.687

34.839

48.286

44.664

318

1.374

9.627

34

46.

2.572

-39

2.533

-1

-2.067

-60

14

2.114

419

16

5.631

-102

5.545

15

-6.813

142

2.480

-4.176

1.369

Samenstelling lasten
Directe lasten

Bedrijfsvoeringskosten

Kapitaallasten

Storting reserves & voorzieningen

Samenstelling baten
Directe baten

Onttrekking reserves & voorzieningen

145 853

618 612

39 23

5.832 5.858

6.634 7.346

239

1.499

23

1.861

3.622

119

595

23

120

904

!352 1.509

189 2.533

26

23

16

5.480

5.545

44.830 43.955

5.518 6.804

50.348 50.759

45.999

2.287

48.286

-284

-1.830

2.114

885

-5.061

-4.176

Saldo (- = nadeel) 43.714 43.413 44.664 419 1.369

Toelichting:

Het totale programma heeft in 2016 per saldo C 45.081.000 opgebracht. Ten opzichte van 
de begroting is er sprake van een voordeel van C 417.000. De afwijking is in hoofdlijnen 
als volgt te verklaren.

C 504.000 Voordeel op product 6611 algemene baten en lasten
Een deel van de post onvoorziene uitgaven is in 2016 onbenut gebleven 
C 50.000 (voordelig). Zie hiervoor de tabel "overzicht onvoorziene 
uitgaven" op pagina 83.
De gevolgen voor 2016 van een nieuwe CAO per 1 januari 2016 en de 
invoering van het IKB (Individueel Keuze Budget) zijn geraamd op dit 
product. Omdat de realisatie over alle programma's is verdeeld, geeft dit 
op dit programma een voordeel van C 834.000.
De doorbelaste rente naar de BGE is C 122.000 lager dan begroot. Dit is 
een gevolg van de nieuwe BBV richtlijnen die voorschrijven dat de 
werkelijke rente moet worden doorbelast naar de BGE (zie ook de 
paragraaf Financiering
De doorontwikkeling van het zaaksysteem (als onderdeel van de Basis op 
Orde) is stopgezet omdat de leverancier niet in staat was voldoende 
software matige invulling aan deze doorontwikkeling te geven. De
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continuïteit van de dienstverlening van de gemeente kwam hierdoor onder 
druk te staan. Mede als gevolg hiervan is minder onttrokken uit de reserve, 
nadeel voor dit product C 200.000. Thans worden alternatieven onderzocht 
op welke wijze de doorontwikkeling kan plaatsvinden.

C -100.000 Nadeel op product 6612 belasting
Er heeft een conversie plaatsgevonden van de applicatie Key2Burgerzaken 
en daarnaast zijn er nieuwe wettelijke taken bijgekomen waardoor extra 
inhuur heeft moeten plaatsvinden; hierin was niet voorzien (nadeel 
C 45.000). De opbrengsten belastingen zijn lager door toegekende 
verminderingen; dit geeft een nadeel van C 50.000.

Overzicht investeringen

Omschrijving

Krediet

2016

5201 780312 Rollend materieel 2016 40
5201 780313 Rollend materieel 2017 0
5201 780314 Rollend materieel 2018 0
5201 780315 4 pickupvoertuigen openbaar groen 0
5201 780316 verreiker gladheidsbestr.(roll.mat.2019) 0
5201 780317 Roll.materieel 2020 gladheidbestrijding 0
5440 726600 Vooronderzoek implementatie BGT 0
5442 717100 Slimmer Werken 2016 0
5690 727800 Bekendmakingen implementeren (pijler 1) 5
5690 727803 (DMS, WFM), Zakensysteem (pijler 2) 5
5690 727806 Basisreg.en koppelingen (pijler 3) 62
5690 727807 Aansluiting WOZ-systeem (pijler 3) 8
5690 727809 Doorontwikkeling intranet (pijler 1) 20
5690 727810 Doorontwikkeling website (pijler 1) 14

Totaal programma 155

Besteding

2016

29

Restant

2016

Krediet

2017-2020

Totaal

Krediet

Jaar

gereed

11 166 177 2017
0 38 38 2017
0 61 61 2018
0 119 119 2019
0 30 30 2019
0 51 51 2020

-25 0 -25 2016
-73 0 -73 2016

5 0 5 2017
0 0 0 2016

47 0 47 2017
7 0 7 2017

20 0 20 2017
13 0 13 2017

6 465 470
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Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen oorspronkelijke begroting begroting incl. wijzigingen realisatie

bedragen x C 1.000,- baten I lasten 1 saldo baten 1 lasten 1 saldo baten lasten

Lokale heffingen 9.552 9.552 9.687

Algemene uitkering gemeentefonds 33.634 33.634 34.839

Dividend 30 30 36

Saldo financieringsfunctie 672 672 1.241
Totalen 43.888 0 43.8881 45.803

— r
0

9.687

34.839

36

1.241

45.803

9.627

34.853

36

1.122

45.639

saldo

9.627

34.853

36

1.122

45.639

Vennootschapsbelasting

Algemene dekkingsmiddelen oorspronkelijke begroting begroting incl. wijzigingen |__________ realisatie_________

bedragen x C l..000,- ^bãtë^^^ãstë^^^^ãTd^^^^ãtë^^^ãstë^^^^ãldo

Lokale heffingen 830 -830 60 -60 ļ
------------------------------------------- r---------------------------- r-------------

Totalen 0 830 -830 0 60 -60İ_________0

Onvoorziene uitgaven

Onvoorziene uitgaven 

bedragen x C 1.000,-
l a ste n

Oorspronkelijke begroting

Vrijval

135

-85
Totalen 50

Kwartaalrapportage III-2016

Overzicht incidentele baten en lasten

Progr Bedragen (x C L.000) 

nr. Omschrijving

1 Lasten bouwgrond exploitatie en projecten derden 

1 Incidenteel beleid/project

1 Incidentele lasten aankoop gronden

4 Investeringen maatschappelijk nut t.l.v. een reserve

5 Investeringen maatschappelijk nut t.l.v. een reserve

6 Investeringen maatschappelijk nut t.l.v. een reserve

10 Investeringen maatschappelijk nut t.l.v. een reserve

Begroting I Rekening

Totaal incidentele lasten

1 Baten bouwgrondexplcitatie en projecten derden

1 Incidentele baten

1 Incidentele baten verkoop gronden

1 Incidentele baten verkoop panden

Totaal incidentele baten

6.770

165

16.914

2016

13.993

532

135

1.934

163

1.191

253

2.457

1.797

L2.040 23.211

21.396Ij.93b

23.784

Saldo t-/- = nadeel) 4.874 573
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Overzicht structurele stortingen en onttrekkingen reserves

Progr Bedragen (x C 1.000) 

nr. Omschrijving

Begroting I Rekening

Vervangmgsreserve openbare verlichting

Vervangmgsreserve VRI

Vervangmgsreserve openbaar groen

Stimuleringsfonds Bram port

Totaal structurele stortingen reserves

Dekkmgsreserve primair onderwijs

Dekkingsreserve bevordering enerqielabel

Dekkmgsreserve Kempen Campus

Dekkmgsreserve uitkering HNG

Dekkmgsreserve basis op orde

Totaal Totaal structurele onttrekkingen reserves

Saldo Saldo (-/- = nadeel)
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2.2.1 Paragraaf lokale heffingen

Gerealiseerde inkomsten

In 2016 zijn voor belastingen, rechten en heffingen de volgende inkomsten 
geraamd/gerealiseerd:

Heffingssoort Gerealiseerd 2015 Raming 2016 Gerealiseerd 2016
OZB 8.787.738 9.051.197 9.020.800
Leges 1.204.933 1.842.087 1.884.207
Begraafrechten 115.201 134.547 102.063
Rioolheffing 2.570.311 2.462.283 2.410.341
Afvalstoffenheffi ng 3.968.593 3.855.568 3.823.290
Hondenbelasting 360.635 330.739 309.770
Toeristenbelasting 197.988 174.239 165.288
Marktgelden 22.273 25.970 21.719
Parkeerbelasting 1.200.459 1.299.399 1.182.450
Reclame Dorp 40.619 32.804 40.949
Reclame Centrum 99.741 98.416 95.579
Totaal 18.568.491 19.307.249 19.056.456

Verhoudingsgewijs ziet de verdeling van de gerealiseerde inkomsten 2016 er als volgt uit:

Parkeerbel. 6,47D7o

Afvalst.heffing
21,3707o

Marktgelden
0,120/0

Toeristenbel.
1,070/0 OZB/WOZ 47,330/0

Recl.bel.Centrum
0,540/0

Recl.bel.dorp
0,22/

Begraafr. 0,62/

Hondenbel. 1,94/

□ OZB/WOZ 

D Leges

ū Begraafr. 
ū Rioolheffing 

ū Hondenbel.
D Recl.bel.dorp 

ū Recl.bel.Centrum
□ Toeristenbel. 

ū Marktgelden 

ū Parkeerbel.
Afvalst.heffing

Totaal C 19.056.456
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Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen en het gerealiseerde 
beleid

1. Onroerendezaakbelasting
De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt gebruikt ter aanvulling van de algemene middelen 
en word geheven naar een percentage (tarief) van de vastgestelde WOZ-waarden.
Voor het belastingjaar 2016 is een herwaardering van de onroerende zaken uitgevoerd naar 
de waardepeildatum van 1 januari 2015.

De tarieven bedragen voor het belastingjaar 2016:
Woningen
eigenaar 0,10147o
Niet-woningen 
eigenaar 0,19627o
gebruiker 0,13777o

In 2016 is de gerealiseerde opbrengst ongeveer C 30.000 lager dan begroot. Dit bedrag is 
vrijwel geheel toe te rekenen aan de eigenaren en gebruikers van niet-woningen.

2. Leges
Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van diensten die door de gemeente 
vanuit haar publieke en/of wettelijke taken worden verleend. De gemeente streeft volledige 
kostendekking van dit product na.
De legestabel is in 3 titels onderverdeeld 
Titel I Algemene Dienstverlening
Titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Titel III Dienstverlening vallen onder Europese dienstenrichtlijn

Voor Titel II is in de begroting een dekkingspercentage van 99,9907o opgenomen over 2016 
en gerealiseerd is een dekkingspercentage van 101,097. Er heeft een bijsturing 
in Kwarap 3-2016 plaatsgevonden, zowel de baten als de lasten (leges) zijn met 
C 55.000 afgeraamd, waardoor dit geen consequenties heeft voor de kostendekkendheid.

Onderstaande tabel geeft de nadere specificatie van de dekkingspercentages van de 
verschillende titels binnen de legesverordening:

Onderstaande tabel geeft de nadere specificatie van de dekkingspercentages van de 
verschillende titels binnen de legesverordening:___________________

Geraamd Gerealiseerd

Titel I 100,01 7 114,48 7

Titel II 99,99 7 101,09 7

Titel III 25,36 7 12,30 7

3. Begraafrechten
De tarieven voor de begraafrechten zijn in 2016 geïndexeerd. Uiteindelijk is een dekking 
van 39,997 gerealiseerd.

4. Rioolheffing
De gemeente Veldhoven heeft een bestendige beleidslijn van volledige kostendekking van 
de rioolheffing. In 2016 is het tarief voor gezinnen, bij een jaarlijkse waterafvoer tot en met 
350m3, verhoogd van C 131,99 naar C 134,46.

Vanwege extra inkomsten over voorafgaande jaren werd in 2016 een bedrag van 
C 17,84 aan de burgers teruggegeven middels een lastenvermindering op het totaalbedrag 
van de aanslag.
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Voor het belastingjaar 2016 komt de kostendekking uit op 106,37Zo.

5. Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenh effi n g

Eenpersoonshuishoudens

Meerpersoonshuishouden

Basistarief C 141,44 Minicontainer C 157,15

Basistarief C 208,79 Minicontainer C 224,50

De gemeente Veldhoven heeft een bestendige beleidslijn van volledige kostendekking van 
de afvalstoffenheffing.

Vanwege hogere opbrengsten, lagere contractprijzen en besparingen over de afgelopen 
jaren werd in het jaar 2016 een bedrag van C 0,86 teruggegeven, in de vorm van een 
lastenvermindering op het totaalbedrag van de aanslag.

Voor het belastingjaar 2016 is de kostendekking 90,05Zo.

6. Hondenbelasting
De gemeente Veldhoven heeft een bestendige beleidslijn van volledige kostendekking van 
de hondenbelasting.

Tarieven
Per hond C 78,73
Kennel C 236,19

Hiermee komt het dekkingspercentage voor 2016 uit op 102,15Zo.

7. Toeristenbelasting
Het tarief is voor het jaar 2016 niet verhoogd zodat het tarief van 2015 van C 1,40 van 
kracht blijft.
In 2016 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.

In 2016 is de opbrengst achtergebleven bij de raming over 2016.

8. Marktgelden
Tarieven:
Losse standplaats per dag per strekkende meter C 1,74
Vaste standplaats per kwartaal per strekkende meter C 19,35
Standwerkersplaats per dag C 1,74

Bovendien wordt C 0,50 reclame- en promotiegeld per maand in rekening gebracht voor 
elke ingenomen strekkende meter.
Voor het belastingjaar 2016 is de kostendekking 84,250Zo.

9. Parkeerbelasting
In 2016 zijn de tarieven niet verhoogd zodat de tarieven van 2015 van kracht zijn gebleven 

Het parkeertarief bedraagt C 1,30.

Een dekkingspercentage kan voor de parkeerbelastingen niet worden gehanteerd. Dit komt 
omdat de inkomsten afhankelijk zijn van het aantal keren dat geparkeerd wordt en de 
tarieven niet afhankelijk gemaakt kunnen worden van de kosten.
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10. Reclamebelasting Veldhoven Dorp
Voor 2016 is een opbrengst van C 40.949 gerealiseerd. Deze realisatie is 
C 8.000 hoger dan begroot. Dit verschil komt omdat er meer aanslagen konden worden 
opgelegd dan voorzien.

11. Reclamebelasting Veldhoven Centrum
Voor 2016 werd begroot dat er een opbrengst zou worden gerealiseerd van C 95.579.
Deze realisatie is C 3.000 lager dan begroot. Dit verschil komt omdat er minder aanslagen 
konden worden opgelegd dan voorzien.

Overzicht geraamde en gerealiseerde dekkingen

Geraamd bij de 
belastingmaatregelen

Gerealiseerd in 2016

Afvalstoffenh effi n g 100,000Zo 90,05Z
Rioolheffing 100,000Zo 106,37Z
Marktgelden 111,140Zo 84,250Zo
Begraafrechten 65,130Zo 39,990Zo
Hondenbelasting 100,00Z 102,15Z
Leges (bouwleges) 99,990Zo 101,09Z

Lokale lastendruk 2016

De lastendruk voor een gemiddeld gezin bedroeg in 2016, uitgaande van een gemiddelde 
waarde van een woonhuis van C 248.000:

gemiddelde waarde 2015 C 244.000 2016 C 248.000,00

OZB eigenaren C
Afvalstoffenheffing C
Lastenverlichting -/- C
Rioolrechten C
Lastenverlichting -/- C

C

244,98 C 251,47
234,25 C 224,50

1,21 C 0,86
131,99 C 134,99

7,46 C 17,84
602,55 C 591,73

Als men de verleende lastenverlichting(en) buiten beschouwing laat, betaalde een 
gemiddeld huishouden in 2015 C 611,22 en in 2016 C 610,43.
In 2015 werd een lastenverlichting van C 8,67 gegeven. In 2016 was deze lastenverlichting 
C 18,70.

Binnen de afvalstoffenheffing is sprake van tariefdifferentiatie. Indien sprake is van een 
eenpersoonshuishouden werd in het jaar 2016 voor wat betreft de afvalstoffenheffing een 
korting van C 67,35 verleend op het tarief.

Kwijtschelding
Voor personen die niet in staat zijn om aan hun betalingsverplichting van de gemeentelijke 
belastingen te voldoen wordt, onder strenge voorwaarden, volledige kwijtschelding 
verleend. Deze kwijtschelding wordt echter alleen verleend voor de afvalstoffenheffing (met 
uitzondering van extra kliko's), rioolheffing (tot het bedrag van een verbruik van 350m3); 
hondenbelasting (voor de "eerste" hond) en in zeer uitzonderlijke gevallen voor de OZB. 
Kwijtschelding van overige belastingen en heffingen wordt niet verleend.
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In boekjaar 2016 is aan kwijtschelding in totaal C 165.880,67 verleend, gespecificeerd als 
volgt:

Hondenbelasting C 7.993,30
Rioolrechten C 62.133,56
Afvalstoffenh effi n g C 95.549,29
OZB C 204,52

In 2016 bedroeg het aantal ingediende verzoeken om kwijtschelding 754. Hiervan zijn 512 
verzoeken toegekend. Het totaal aan ingediende verzoeken is in 2016 ten opzichte van 
2015 met 28 toegenomen. Het aantal toegewezen verzoeken is ten opzichte van 2015 met 
100 afgenomen.

Kwijtschelding die wordt verleend op de hondenbelasting en OZB, wordt in mindering 
gebracht op de totaalopbrengst van dit product.
Kwijtschelding verleend voor de afvalstoffen- en rioolheffing komt ten laste van het 
minimabeleid (programma 9, productnummer 6434).
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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.

Het beleid op het gebied van risicomanagement en weerstandsvermogen is vastgelegd in de 
nota 'Risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Veldhoven 2017'. Deze nota is 
door de raad in februari 2017 vastgesteld.

Risico's

Inventariseren en kwantificeren
Voor de jaarstukken 2016 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 . Aan elk risico is een risicoscore verbonden, 
door de kans te vermenigvuldigen met het gevolg. Deze methodiek maakt het mogelijk de 
risico's onderling te rangschikken op grootte. De risico's met de grootste risicoscore 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 46 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

Risico's bouwgrondexploitatie
Vanwege het bijzondere karakter van bouwgrondexploitaties (onzekerheden en lange 
doorlooptijden) worden deze op een specifieke manier verwerkt.
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.

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

1

1

6 2 1

11 6 1 1

7 3 4 2

10oZo 300Zo 500Zo 700Zo 900Zo
Kans
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is het zekerheidspercentage op 9ü0Zo gesteld. Dit betekent dat het voor 9ü0Zo zeker is dat we 
met dit bedrag alle risico's kunnen opvangen. De risicosimulatie geeft aan dat een bedrag 
van C 1.182.481 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 990Zo. Dit zijn risico's van bouwgrondexploitatie (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 na n bb
1 Gesubsidieerde instellingen kunnen niet voldoen aan hun 

verplichtingen (financieel en/ of beleidsmatig)
90 500.000 29,1

2 Derving van huuropbrengsten door brandschade aan 
verhuurd vastgoed

30 300.000 9,0

3 Ongeautoriseerde toegang tot ICT infrastructuur 20 500.000 6,5

4 Negatief aanbestedingsresultaat 30 200.000 3,9

5 Bosbrand (herplantingsplicht na brand) 30 200.000 3,8

6 Planschadevergoeding aansluiting A67 10 500.000 3,3

7 Uitval stroomvoorziening gemeentehuis 50 100.000 3,2

8 Schade aan gemeentelijk vastgoed 90 50.000 2,9

9 Vandalisme aan objecten in openbare ruimte 90 50.000 2,8

10 Foutieve registraties in BRP 30 200.000 2,7

Totaal maximaal geldgevolg top 10 risico's C 2.600.000

Maximaal geldgevolg overige risico's (43) C 6.742.180

Totaal maximaal geldgevolg alle risico's C 9.342.180

Beheersen
Aandachtspunt bij de geïdentificeerde risico's is het treffen van beheersmaatregelen. Met 
deze beheersmaatregelen zijn de kansen en/ of gevolgen van het risico verkleind. Bij de 
simulatie is rekening gehouden met de beheersmaatregelen die al van kracht zijn. Voor vijf 
van de top 10-risico's is een beheersmaatregel actief. In totaal zijn voor 24 van de 46 
risico's maatregelen getroffen en is voor één risico een maatregel in voorbereiding. Dit 
betekent niet dat wij voor 21 risico's geen maatregelen treffen. Als een risico wordt 
benoemd, is dit een zogenaamd 'bruto risico' 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 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.
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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 (na 3e 
kwartaalrapportage 2016)

C 3.336.160

Begrotingspost Onvoorzien C 135.000
Onbenutte belastingcapaciteit 0
Beschikbare weerstandscapaciteit C 3.471.160

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en 
de gekwantificeerde risico's (benodigde weerstandscapaciteit). Deze verhouding geeft aan 
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. 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 3.471.160 I C 1.182.481 = 2,9.

Dit betekent dat ons weerstandsvermogen uitstekend is om met een zekerheid van 90Zo 

alle geïnventariseerde risico's te kunnen opvangen. Zoals aangegeven streven we naar een 
weerstandsvermogen van 1,7 (ruim voldoende). De daarvoor benodigde 
weerstandscapaciteit wordt als volgt bepaald: 1,7 x C 1.182.481 = C 2.010.218. Dit bedrag 
bestaat uit twee componenten: de begrotingspost onvoorzien en de reserve benoemde 
risico's. Dit betekent dat een reserve benoemde risico's van C 1.875.218 noodzakelijk is. 
Deze reserve bedraagt op dit moment C 3.336.160.

De reserve benoemde risico's kunnen wij dus afromen met C 1.460.972. Deze afroming 
wordt verwerkt in de 2e kwartaalrapportage 2017.

Ontwikkelingen

Vergeleken met het vorige actualisatiemoment - de Begroting 2017- is:
» Het maximale schadegevolg van de in exploitatie genomen BGE's is gedaald 

met C 472.000. In de aangepaste ramingen voor de projecten Slot Oost en 
Kasteel Zuyderwijck zijn de mogelijke risico's verwerkt.

» Het risico op hogere grondverwervingskosten voor de aanleg van de 
Zilverbaan is vervallen. Dit risico had een kans van 50Zo en maximaal 
schadegevolg van C 200.000.

» 2 risico's op huurderving zijn vervallen. Deze risico's hadden betrekking op
verhuurd gemeentelijk vastgoed namelijk sportaccommodaties en ruimte voor 
kinderopvang, BSO en peuterspeelzaal.

» Het risico op het niet tijdig behalen van de taakstelling voor het huisvesten 
van statushouders is vervallen. Dit risico had een kans van 400Zo en een 
maximaal schadegevolg van C 800.000.

» Via de 3e kwartaalrapportage is C 55.000 onttrokken aan de reserve
benoemde risico's voor frictiekosten bij gesubsidieerde instelling. Hiermee 
vervalt dit risico.
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Kengetallen

Onderstaande kengetallen gaan in op totale gemeentelijke financiële onderdelen zoals het 
eigen vermogen, totale baten etc. Het weerstandsvermogen bevat de reserve benoemde 
risico's, wat deel uitmaakt van het totale eigen vermogen. Er kan geen verband worden 
gelegd tussen het weerstandsvermogen en de kengetallen.
Deze kengetallen geven een aanvullend inzicht bovenop het weerstandsvermogen en 
kunnen niet absoluut worden geïnterpreteerd.

Verloop van de kengetallen
Rekening Begroting Rekening

Kengetallen 2015 2016 2016
Netto schuldquote i5ioz0 1510Zo 142Z
Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 145y0 1450Zo 137Z
Solvabiliteitsratio 2ioz0 17Z 24Z
Structurele exploitatieruimte 3oz0 -10Z 9Z
Grondexploitatie 890Zo 81Z 102Z
Belastingcapaciteit 840Zo 80Z 79Z

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. 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. Een belangrijke ontwikkeling is het herstel van de solvabiliteitsratio naar 240Zo. Dit is 
voornamelijk het gevolg van een lagere voorziening voor BGE project Habraken. Daarnaast 
is vergeleken de (primitieve) begroting 2016 aanmerkelijk minder geïnvesteerd wat een 
positief effect heeft gehad op de schuldquotes.
Overigens heeft de lagere voorziening voor project Habraken tot gevolg dat de boekwaarde 
stijgt, dit verklaart de stijging van het kengetal Grondexploitatie naar 102oZo.
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2.2.3 Onderhoud kapitaalgoederen

1. Beheer
De gemeente Veldhoven beheert de openbare ruimte. In die openbare ruimte vindt een 
groot aantal activiteiten plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Daarvoor zijn veel 
kapitaalgoederen nodig zoals wegen, riolering, openbaar groen, openbare verlichting en 
gebouwen. De kwaliteit van die kapitaalgoederen en het beheer ervan is bepalend voor het 
voorzieningenniveau en voor de (jaarlijkse) lasten op korte, middellange en lange termijn. 
Het verdelen van het beheer in deze termijnen hangt samen met de aard van de 
werkzaamheden en de daaraan verbonden kosten. Onder beheer op korte termijn valt het 
periodieke onderhoud of kleine, noodzakelijke reparaties, terwijl beheermaatregelen op 
middellange termijn meer ingrijpend van aard zijn. Bij beheeractiviteiten op lange termijn 
gaat het om het daadwerkelijk vervangen van het kapitaalgoed.
Om een beter inzicht in het noodzakelijke beheer en de daarbij behorende kosten op korte, 
middellange en lange termijn te verkrijgen is een beheersysteem voor de onderdelen 
wegen, groen, riool, openbare verlichting (OV), verkeersregelinstaNaties (VRI's) en 
gebouwen aanwezig. De berekeningsmethodiek die is gevolgd bij alle bovengenoemde 
vakgebieden leidt in sommige gevallen in de aanvangsjaren tot een relatief hoge 
beginstand.

2. Wegen
De totale oppervlakte van het wegennet in 2016 is ongeveer 2,8 vierkante kilometer. Dit is 
inclusief de fietspaden, welke een totale oppervlakte hebben van circa 0,23 vierkante 
kilometer. Het benodigde beheer wordt regelmatig geïnventariseerd, waarbij de richtlijnen 
rationeel wegbeheer van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, 
en Wegenbouw en de Verkeerstechniek (CROW) worden gebruikt. Inventarisatie van het uit 
te voeren klein onderhoud vindt plaats door middel van zichtinspecties door de 
gebiedsopzichters of worden naar aanleiding van een melding uitgevoerd.
In 2016 is het structurele beheer doorgezet, dit mede door gebruikmaking van 
raamovereenkomsten voor het groot onderhoud van asfalt- en elementen verhardingen. Op 
basis van theoretische benadering is een planning opgesteld voor grote 
onderhoudsmaatregelen aan het wegennet.

3. Riolering
Leidraad voor het beheer van de riolering is het verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 
(vGRP). Hierin is aangegeven hoe de gemeente omgaat met haar wettelijke zorgplicht voor 
het inzamelen en transporteren van het vrijkomende afval- en hemelwater binnen haar 
grondgebied, conform de wet Milieubeheer. In dit plan zijn zaken opgenomen als 
onderhoud, verbeteren van het functioneren van het riool, vervangingsinvesteringen en 
overige beleidsmatige uitgangspunten. De totale lengte van het gemeentelijke 
rioleringsstelsel is ca. 290 kilometer (inclusief persleidingen).
De structurele reiniging en inspectie van het vrijvervalriool is uitgevoerd.
Ook zijn er de nodige onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het stelsel en hebben er 
vervangingen plaatsgevonden.

4. Openbaar groen
Het geplande groenonderhoud is uitgevoerd. De werkzaamheden worden in combinatie met 
andere gebiedsgebonden werkzaamheden in de wijken in hoofdzaak uitgevoerd door 
derden.
Met de aanwezigheid van beeldbestekken is het onderhoud gewaarborgd in de verschillende 
gebieden.

5. Openbare verlichting
In 2016 is structureel groot onderhoud uitgevoerd aan de openbare verlichting in 
combinatie met projecten. Het beheer van het areaal is op een actueel niveau gehouden. 
Deze maatregelen zorgen ervoor dat structureel beheer professioneel uitgevoerd kan 
worden.
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6. Verkeersregelinstallaties (VRI's)
Het dagelijks onderhoud vindt plaats op basis van de lopende contracten voor onderhoud en 
storingen. De noodzakelijke vervanging en aanpassing gebeurt vanuit het beheerplan.

7. Gebouwen
Op basis van het huidige beleid is omschreven van welke kwaliteit het onderhoud dient te 
zijn, en is voor alle gebouwen een meerjaren onderhoudsplanning opgesteld. Jaarlijks 
worden de onderhoudsplanningen en het saldo van de stortingen in de voorziening 
onderhoud eigendommen geactualiseerd.
Er wordt gewerkt met een beheersysteem voor gebouwen. In de module contractbeheer zijn 
alle gegevens van huurders en huurovereenkomsten verwerkt.
In 2016 is een aantal gemeentelijke gebouwen gesloopt of verkocht.
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2.2.4 Financiering

Inleiding
In deze paragraaf leggen we verantwoording af over het gevoerde financieringsbeleid in 
2016. Financiering betekent: 'het voorzien in de benodigde financiële middelen voor de 
uitvoering van het beleid over de periode van tenminste één jaar'. Deze middelen kunnen 
bestaan uit zowel eigen als vreemd vermogen. In deze paragraaf worden elementen van 
financiering nader belicht.

1. Uitgangspunten treasurybeleid
Treasury gaat om financiering van het gemeentelijk beleid tegen zo gunstig mogelijke 
voorwaarden, het te allen tijde zorgen voor voldoende liquide middelen, waarbij een tijdelijk 
overschot tegen een zo hoog mogelijk rendement wordt belegd, en het daarbij afdekken 
van rente- en kredietrisico's. En dat alles op de meest doelmatige wijze en waarbij we 
voldoen aan de wettelijke voorschriften (Wet financiering decentrale overheden, FIDO).
Van het begrip treasury kan de volgende definitie worden gegeven:
Treasury is het sturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de 
financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.

2. Vermogenspositie
Wanneer een oordeel moet worden geveld over de vermogenspositie van een organisatie 
wordt gekeken naar de creditzijde van de balans. Het eigen vermogen wordt daar 
uitgedrukt in termen van reserves. Reserves zijn feitelijk niets anders dan een 
boekhoudkundige sluitpost waarmee aan het eind van een boekjaar het verschil tussen 
baten en lasten wordt uitgedrukt. De vermogenspositie van de gemeente Veldhoven ziet er 
ultimo 2016 als volgt uit:

Realisatie Begroting Realisatie Afwijking
ultimo 2015 ultimo 20162 ultimo 2016 2016

(x e 1.000)

Eigen Vermogen

Algemene reserve 22.583 25.502 35.677 10.175

Bestemmingsreserves 27.368 25.923 24.689 -1.234

Saldo rekening 1.648 839 902 63

51.599 52.264 61.268 9.004

Vreemd vermogen

Voorzieningen 13.122 12.981 13.278 297

Vaste schulden met rentetypische 139.381 124.669 124.669 0
looptijd van 1 jaar of langer
Vlottende schulden3 40.954 59.981 55.340 -4.641

193.457 197.631 193.287 -4.344

Totaal vermogen 245.056 249.895 254.555 4.660

Solvabiliteitsratio (Eigen 
vermogen 7 Totaal vermogen)

21,1Zo 20,9Zo 24,1Zo

Vermogensratio4 25,3Zo 24,3Zo 30,8Zo

Debt ratio (Vreemd vermogen 7 
Totaal vermogen)

78,90Zo 79,1Zo 75,9Zo

2 Gegevens uit de laatst vastgestelde begroting van 2016 (kwarap III 2016)
3 Vlottende schulden ultimo 2016 conform programmabegroting 2017 pag. 144
4 Vermogensratio is de solvabiliteitsratio exclusief vlottende schulden
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De solvabiliteitsratio en vermogensratio zijn ultimo 2016 gunstiger dan begroot. De 
belangrijkste reden hiervoor is de stijging van het eigen vermogen. De verliesvoorzieningen 
voor de bouwgrondexploitaties zijn geactualiseerd. Dit heeft geresulteerd in een vrijval van 
verliesvoorzieningen ten opzichte van de begroting. Hierdoor wordt de vrije reserve hoger. 
Hierdoor verbeteren de ratio's ook ten opzichte van de gerealiseerde cijfers ultimo 2015. De 
solvabiliteitsratio is gestegen van 21,10Zo naar 24,10Zo. De schulden (vast en vlottend) zijn 
nagenoeg gelijk ten opzichte van vorig jaar.

3. Treasurystatuut
In oktober 2016 heeft de raad het nieuwe meerjarige treasurystatuut vastgesteld. Het 
treasurystatuut bevat de meerjarige beleidskaders voor de uitvoering van de 
treasuryfunctie. Ook worden de uitgangspunten, doelstellingen, taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden hierin vastgelegd. Daarnaast beschrijft het de 
financiële kaders voor financieringen, uitzettingen en derivaten gebruik.

4. Treasury acties 2016
De uitvoering van treasury maakt deel uit van het reguliere instrumentarium van de 
planning & control cyclus.

Renteontwikkelingen 2016 en vooruitblik
De situatie op de rentemarkt kan worden bezien op de lange en korte termijn. Als 
referentierente voor de korte markt (geldmarkt) wordt gewoonlijk de 3-maands Euribor5 
gebruikt. Op de lange markt ofwel kapitaalmarkt fungeert het tarief van de 10-jaars IRS6 
als ankerpunt. In onderstaande tabel is te zien wat de ontwikkeling is van de daadwerkelijke 
renteniveaus vanaf januari 2016 tot begin februari 2017.

RenteZ Rente Z Rente Z Rente Z
04/01/2016 01-07-2016 02/01/2017 01/02/2017

3-maands Euribor -0,130Z -0,290Z -0,318Z -0,328Z
10-jaars IRS 0,96Z 0,37Z 0,67Z 0,60Z

De Europese Centrale Bank (ECB) is vanaf maart 2015 begonnen met het opkopen van 
staatsobligaties. Dit wordt aangeduid als 'Quantitative Easing' (QE) oftewel 'kwantitatieve 
verruiming'. Hiermee wordt de hoeveelheid geld in de eurozone vergroot. Dit proces gaat 
nog steeds door, vandaar ook dat de rente nog steeds licht blijft dalen.
Vooralsnog wordt een voortzetting van de roerige tijden waar we ons al jaren in bevinden 
voorzien. De economische groei waarin Nederland zich bevindt kent vele bedreigingen. In 
oktober 2016 zagen we een (bescheiden) trendbreuk in de 10-jaars swaprente. De stijging 
die we toen zagen, maakt in november alweer pas op de plaats. Het hoogste punt was circa 
0,750Zo, terwijl begin februari 2017 0,60Zo genoteerd wordt. De onzekerheid neemt toe en dat 
geldt zeker ook voor de voorspelbaarheid van de (richting van de) rente. Het economische 
beeld blijft onveranderd matig en dus zal er voorlopig geen inflatie ten gevolge van een 
loon-prijs spiraal optreden. Dit pleit voor een nog lange tijd laag blijvende rente (prognose 
over één jaar 0,99Z). Desondanks zijn we wel alert op signalen van een stijging.

De Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is de rente die gehanteerd wordt in het interbancaire circuit in het 
Eurogebied.

g
Interest Rate Swap. De renteswap is een ruiltransactie die geschiedt op een internationale financiële markt, 

waarbij partijen de rentebetalingen gedurende de looptijd, of een deel van de looptijd, tegen elkaar ruilen. De 
koper van een renteswap koopt een renteswap om zich te beschermen tegen renterisico's. De koper kan zo kiezen 
om een lopende lening tegen een variabele rente niet om te zetten in een nieuwe lening, maar met de swap het 
renterisico af te dekken. De hoofdsommen van de leningen worden bij een IRS niet uitgewisseld. Die zijn alleen in 
theorie, in de berekeningen herkenbaar. Uitwisseling vindt uitsluitend plaats tussen de rentes.
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a) Liquiditeitenplanning en financiering
Er zijn in 2016 geen langlopende leningen aangetrokken. In de primitieve begroting gingen 
we nog uit van het aantrekken van een langlopende lening van C 30 miljoen in 2016, dit is 
bijgesteld in de 1e kwarap 2016.

In 2016 zijn 10 kasgeldleningen opgenomen (met een gemiddelde omvang per lening van 
ca. C 8,8 miljoen) om de financieringsbehoefte op te vangen. Dit instrument is nadrukkelijk 
ingezet gelet op de negatieve rente.

b) Huisbankierschap
Bancaire dienstverlening bij BNG
Sinds begin 2015 is de Bank Nederlandse Gemeenten onze huisbankier. De dienstverlening 
verloopt naar volle tevredenheid.

c) Schatkistbankieren
Drempelbedrag
In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er is 
echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een 
minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per 
kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor onze gemeente is dat voor 2016 C 
857.000. In 2016 heeft geen overschrijding plaats gevonden van het drempelbedrag. Voor 
een gedetailleerde toelichting per kwartaal verwijzen we naar de toelichting op de balans.

5. Opgenomen geldleningen
Opgenomen leningenportefeuille van de gemeente per 31 december 2016
(bedragen in C):

Leningnr Afsluit
Datum

Soort
Lening

Oorspr. 
Bedrag (C)

Restant Oorsp Rente 
bedrag r. Vo

31-12-2016 Loopti 
jd (jr)

Laatste jaar 
van aflossing

Rente
Herzienin

g

Rest schuld 
Renteherz

Bng 89512 1-apr-99 Annuitair 7.453.340 5.589.600 30 4,795 2029 1-4-2019 4.583.768
BNG
40.105904

30-sept-
10

Lineair 25.000.000 10.000.000 10 2,555 2020

BNG
40.106410

01-feb-
11

Lineair 15.000.000 7.500.000 10 3,450 2021

BNG
40.106741

14-jul-11 Lineair 15.000.000 7.500.000 10 3,190 2021

BNG
40.107237

10-jan-
12

Lineair 15.000.000 9.000.000 10 2,635 2022

NWB I- 
27963

26-juni-
13

Aflossing
ineens
einde
looptjd

15.000.000 15.000.000 25 3,404 2038

NWB I- 
27965

26-juni-
13

Aflossing
ineens
einde
looptjd

20.000.000 20.000.000 30 3,473 2043

NWB I- 
27964

26-juni-
13

Aflossing
ineens
einde
looptjd

15.000.000 15.000.000 35 3,594 2048

Bng
40.108720

18-nov-
13

Lineair 12.500.000 8.750.000 10 1,875 2023

Bng
40.108976

11-feb-
2014

Lineair 5.000.000 5.000.000 9 2,344 2023

NWB
10028477

1-okt-
2014

Lineair 24.000.000 19.200.000 10 0,923 2024

Bng 74207 2-ían-03 Annuïtair 8.779.180 1.541.693 15 4,630 2018 - -
Bng 74208 1-sep-94 Annuïtair 2.289.000 587.954 15 4,570 2019 - -
Totaal 200.021.520 124.669.247

Op 31 december 2016 bedraagt het totale bedrag aan opgenomen geldleningen C 124,7 
miljoen, waarvan C 2,1 miljoen aangetrokken is ten behoeve van woningbouwcorporaties 
(dit betreffen de laatste twee leningen uit het overzicht). Deze rechtstreekse
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kredietverstrekking is nog een uitvloeisel uit het verleden. Corporaties zijn vrijwel allemaal 
als toegelaten instelling aangesloten bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). 
Leningen worden nu door corporaties met WSW garantie aangetrokken.

6. Uitstaande geldleningen
Verstrekte leningenportefeuille van de gemeente per 31 december 2016
(bedragen in C):___________________________________________________________

Geldnemer Aantal
leningen

Door
verstrekt

Oorspr. 
Bedrag (C)

Restant bedrag 
31-12-2016

Rente 07o

Woningcorporatie 'thuis 2 2 11.068.180 2.129.647 4,61y0
HNG lening 1 3.121.435 979.219 6,000Zo
Startersleningen 111 1.800.954 1.725.396 2,800Zo
St. Gezondheidscentrum 
Heikant

3 26.240 26.240 5,250Zo

Totaal 117 2 16.016.809 4.860.502

Waarvan doorverstrekt 2.129.647 43,80Zo
Rest uit eigen middelen verstrekt 2.730.855 56,20Zo

Gemiddeld renteniveau van deze portefeuille: 4,307o

De twee doorverstrekte leningen aan 'thuis' zijn beide op annuïtaire basis en hebben een 
looptijd tot 2018 en 2019. De HNG lening heeft eveneens een annuïtaire basis waarvan de 
laatste termijn in 2020 zal vervallen.
In 2008 is gestart met het verstrekken van startersleningen, hiermee wil Veldhoven de 
bereikbaarheid van koopwoningen vergroten voor met name starters op de woningmarkt. 
Veldhoven heeft sinds de start in 2008 C 2.150.000 gestort bij de Stichting 
stimuleringsfonds volkshuisvesting. Hiermee is voor een totaal bedrag van C 2.841.380 aan 
startersleningen verstrekt. Dit is mogelijk omdat aflossingen en rente inkomsten ook 
gebruikt werden om leningen te verstrekken. Van de C 2.841.380 aan verstrekte 
startersleningen is inmiddels C 1.040.426 volledig afgelost. Van de nog lopende 
startersleningen is C 75.558 afgelost.

7. Kapitaallasten
De onderstaande tabel toont de kapitaallasten in de begroting 2016 t.o.v. de realisatie 
(bedragen x C 1.000)

Realisatie
2015

Begroting
2016

Realisatie
2016

Lasten

Rente langlopende leningen o/g 4.143 3.762 3.762 0

Overige rentelasten 2 0 2 -2

Afschrijvingen 3.448 4.199 3.963 236

7.593 7.961 7.727 234

Baten

Overige rentebaten 14 23 29 6
Doorbelaste rente naar BGE 3.388 2.644 2.522 -122
Doorberekende rente naar producten 3.368 2.335 2.335 0

Doorberekende afschrijvingen naar 
producten

3.448 4.199 3.963 -236

10.218 9.201 8.849 -352

Saldo kapitaallasten 
(- is een last)

2.625 1.240 1.122 -118

Algemeen (bedragen x C 1.000)

Uitgangspunt bij de doorberekening van de rentelasten naar producten (programma's) is 
een rekenrentepercentage van 1,80Zo, de doorbelasting van rente naar de 
bouwgrondexploitatie (BGE) is 2,107o (werkelijke rente). De afschrijvingen worden één op
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één doorberekend. Dit resulteert op begrotingsbasis in een voordelig rentesaldo van 
C 1.240. In de uiteindelijke realisatie van 2016 komt dit bedrag uit op een voordeel van 
C 1.122. Een negatieve afwijking ten opzichte van de begroting van C 118. Dit wordt 
veroorzaakt door minder gerealiseerde rentebaten dan begroot. Hieronder volgt een 
toelichting op de diverse onderdelen.

Rente langlopende leningen o/g
Rente op langlopende leningen bedraagt C 3.762 conform begroting.

Overige rentelasten en rentebaten
Op de rentelasten is een klein nadeel ontstaan van C 2 en op de rentebaten een voordeel 
van C 6. De rente bestaat uit betaalde en ontvangen rente op de rekening courant en 
ontvangen rente op kasgeldleningen. Dit voordeel is met name ontstaan door meer 
rentebaten op aangegane kasgeldleningen.

Afschrijvingen
Lagere afschrijvingslasten worden met name veroorzaakt door een aantal investeringen die 
nog niet gereed is en waarop dus ook nog niet wordt afgeschreven. In onderstaande tabel 
zijn de grootste afwijkingen gespecificeerd.

Begr. Realisatie Afwijking Toelichting 
2016 2016 (- is
___________________ nadeel)___________

5690xx basis op orde 11 0 11 pijler 1: doorontwikkeling website 
niet gereed

6180xx parkeren 27 0 27 Actualisatie parkeren maaiveld en
parkeergarage niet gereed

625020 primair 
onderwijs

38 0

625210 speciaal 
onderwijs

12 0

6306 de Schalm 83 0

632010 sportparken 
en -voorzieningen

21 0

632110 exploitatie 
overige sporthallen

11 0

650620 exploitatie 
gebouwen/panden

0 29

6555410 huisvuil 10 0

Overige producten 3.986 3.934

4.199 3.963

38 Verbreding scholen niet gereed 

12 Kempencampus E-inst. niet gereed

83 Arbo maatregelen niet gereed

21 Weerbestendig maken
sportterreinen en vervangvingsinv. 
buitensport niet gereed 

11 Vervangingsinvesteringen 
binnensport niet gereed 

-29 Kleedgebouw HVV is verkocht, 
boekwaarde wordt in één keer 
afgeschreven

10 Implementatie ondergrondse 
afvalinzameling niet gereed 

52 Per saldo overige kleine afwijkingen

236

Voor een inhoudelijke toelichting op deze afwijkingen verwijzen wij naar de toelichting in de 
betreffende programma's. Overigens leidt deze lagere afschrijvingslast niet tot een lager 
saldo op de kostenplaats rente omdat ook een lagere afschrijvingslast wordt doorbelast naar 
de producten (en dus programma's).

Doorbelaste rente naar BGE
De doorbelaste rente naar de BGE is C 122 lager dan begroot. In de oorspronkelijke 
begroting gingen we nog uit van doorbelasting van 1,807o rekenrente conform ons 
toenmalige beleid. Volgens de nieuwe BBV richtlijnen uit 2016 moet de werkelijke rente 
worden doorbelast naar de BGE. In de 3e kwarap is daarom de doorbelasting naar de BGE 
begroot op 2,207o. Het werkelijke rentepercentage over 2016 komt uit op 2,107o in plaats van 
2,207o. Dit komt met name door de lage (zelfs negatieve) rente op de afgesloten 
kasgeldleningen in 2016. Vandaar dat dit resulteert in een nadeel ten opzichte van de 
begroting.
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Doorberekende rente naar producten
De doorberekende rente wijkt niet af van de begroting.

Saldo kostenplaats rente
Het saldo t.o.v. de raming is C 118.000 nadelig. Dit is een resultante van alle hierboven 
genoemde afwijkingen. Dit saldo is verantwoord op product 6611, dat onder programma 16 
algemene dekkingsmiddelen en financiering valt.

8. Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet is het gekwantificeerde risico dat een gemeente mag lopen op de korte 
schuld (looptijd < 1 jaar). Van het begrotingstotaal van een jaar mag 8,50Zo worden 
gefinancierd met kort geld. De kasgeldlimiet (o.b.v. primitieve begroting) bedraagt voor 
2016 C 9.707. In 2016 is de kasgeldlimiet niet overschreden. Het 1e tot en met het 4e 
kwartaal van 2016 laat een onderschrijding zien van respectievelijk C 680, C 1.290, C 5.703 
en C 3.522.

9. Renterisiconorm
In de wet Fido wordt eveneens een norm gehanteerd ten aanzien van het renterisico dat de 
gemeente loopt op de opgenomen vaste geldleningen. De norm wordt berekend als 2ü0Zo 
van het begrotingstotaal (van de lasten) van het betreffende jaar.

De onderstaande tabel brengt de renterisico's voor de vaste schuld in relatie tot de 
renterisiconorm in beeld voor het jaar 2016 en de komende 4 jaren.

(bedragen in C 1.000) 2016* 2017 2018 2019 2020
1) Nieuw aangetrokken vaste schuld 0 30.000 23.000 15.000 15.000
2) Nieuw verstrekte langlopende leningen 142 0 0 0 0
3) Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (1-2) -142 30.000 23.000 15.000 15.000

4) Renteherzieningen 0 0 0 4.583
5) Aflossingen 14.711 11.910 14.969 16.506 17.890
6) Herfinanciering (laagste van 3 en 5) ^ 0 11.910 14.969 15.000 15.000

7) Renterisico (4+6) 0 11.910 14.969 19.583 15.000

8) Renterisiconorm 22.841 20.590 21.751 22.459 21.712

9a) Ruimte onder renterisiconorm (8^) 23.068 8.680 6.782 2.876 6.712
9b) Overschrijding renterisiconorm (7^)

10a) Begrotingstotaal 114.203 102.952 108.756 112.294 108.560
10b) Vastgesteld o/o 200Zo 200Zo 200Zo 200Zo 200Zo
10) Renterisiconorm (10a x 10b) 22.841 20.590 21.751 22.459 21.712

* Primitieve begroting 2016.

Doordat in 2016 geen vaste geldlening is aangetrokken en er geen renteherziening over 
reeds aangegane leningen heeft plaatsgevonden, is in 2016 het renterisico nihil geweest.

10. Overige financieringsrisico's
Ten aanzien van uitstaande geldleningen nemen we, behoudens de geldleningen die we 
door verstrekken aan 'thuis' en de startersleningen, nagenoeg geen positie in. We lopen dan 
ook nagenoeg geen renterisico.
We hebben in 2016 geen vorderingen, liquiditeiten en/of beleggingen in vreemde valuta 
aangehouden en hebben dus geen valutarisico gelopen.
Voor het risico van oninbare debiteuren is in 2016 een voorziening getroffen. Het 
kredietrisico wordt in voldoende mate door deze voorziening afgedekt.
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Door het periodiek actualiseren van de liquiditeitsprognose en het bewaken van de 
geldstromen is het liquiditeitsrisico beheersbaar.
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2.2.5 Bedrijfsvoering

Inleiding
Deze paragraaf beschrijft op hoofdlijnen de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering van onze 
organisatie in 2016. De bedrijfsvoering 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 jaarrekening.
Belangrijk element van onze bedrijfsvoering is uiteraard personeel.

Onderwerpen bedrijfsvoering
Wij kiezen ervoor om de bedrijfsvoering op te delen in de meest bepalende onderwerpen, 
namelijk de inrichting van de ondersteunende processen. Daarnaast spelen uiteraard andere 
elementen een rol bij de bedrijfsvoering, zoals de organisatiecultuur, strategie, stijl van 
leidinggeven en externe factoren (bijvoorbeeld wet- en regelgeving en maatschappelijke 
ontwikkelingen).

Concreet worden in deze paragraaf de volgende onderwerpen toegelicht:
» Bedrijfsvoeringskosten 
» Personeel 
» (Netwerk)organisatie 
» Huisvesting 
» Samenwerking 
» Dienstverlening 
» Juridische kwaliteitszorg 
» Inkoop
» Planning en Control

Bedrijfsvoeringkosten
Bedrijfsvoeringkosten ofwel organisatiekosten zijn die kosten die gemaakt moeten worden 
om te komen tot het uitvoeren van de geschetste doelen, taken en kaders die zijn 
beschreven in de voorgaande programma's.

Als we het hebben over bedrijfsvoeringkosten maken we een onderscheid tussen personele 
bedrijfsvoeringkosten (loonkosten, opleidingskosten, inhuurkosten etc.) en overige 
bedrijfsvoeringkosten zoals huisvesting, informatisering en automatisering. Het totaal in 
2016 aan bedrijfsvoeringkosten bedraagt C 28,8 mln. Hieronder een gespecificeerd 
overzicht:

Nr Bedragen (x C 1.000)

1 Personele bedrijfsvoeringskosten

2 Huisvestings- en facilitaire kosten

3 Kosten informatisering & automatisering

4 Overige bedrijfsvoeringskosten

Rek.

2015

23.523

2.455

1.442

117

Begroting 2016 

oorsp. incl. wijz.

Rek. verschil 

2016

21.529

2.360

1.546

139

24.454

2.303

1.812

29

25.180

2.245

1.468

-31

-726

58

344

60

Totale bedrijfsvoeringskosten 27.536 25.574 28.598 28.862 -264

Doordat er een heroriëntatie op 'de basis op orde' heeft plaatsgevonden en het zaaksysteem 
is stop gezet, waarbij thans wel wordt gezocht naar alternatieve oplossingen, heeft dit 
geleid tot een incidenteel voordeel op de kosten informatisering & automatisering. Hierbij 
wordt wel de kanttekening geplaatst dat bij een nieuwe oplossing een nieuwe vraag naar 
middelen zal ontstaan in 2017.
Zoals in bovenstaande tabel te zien is bestaat het merendeel van de bedrijfsvoeringkosten 
uit personele bedrijfsvoeringkosten. Deze zijn als volgt opgebouwd:

107



verschilNr Bedragen (x C 1.000)

1 Loonkosten/sociale uitkeringen
2 Inhuurkosten
3 Opleidingskosten
4 Algemene personele kosten
5 Vergoedingen personeel

Totale personele bedrijfvoeringskosten

Rek.
2015

18.850
4.214

367
354

-262

23.523

Begroting 2016 Rek.
oorsp. | incl. wijz. 2016

19.793
697
362
744

20.065
3.427

262
767

20.786
3.881

254
648

-390

-721
-454

8
119
322

21.529 24.454 -726

Binnen de gemeente Veldhoven wordt de pensioenverplichtingen van (oud) bestuurders 
opgevangen door een voorziening wethouderspensioenen. Jaarlijks wordt een analyse 
gemaakt of de voorziening nog toereikend is voor de toekomstige pensioenverplichtingen.
Uit deze analyse is geconcludeerd dat er -incidenteel- C 762.000 moet worden gestort om 
te voldoen aan de toekomstige verplichtingen. De oorzaak hiervan is voornamelijk de nog 
steeds lage rentestand.

In 2016 is organisatiebreed strak gestuurd op de bedrijfsvoeringskosten, Mede hierdoor 
heeft er in kwartaal 3 van 2016 reeds een vrijval van budget plaats gevonden. Per saldo 
heeft dit er toe geleid dat, met inachtneming van de additionele storting in de voorziening 
wethouderspensioenen, een klein positief resultaat is gerealiseerd.

Personeel
Sociaal domein
De transitie van het sociaal domein kreeg in 2016 vaste vorm. In de experimentele fase van 
twee jaar bestond het specialisten- en het generalistenteam uit medewerkers die bij de 
gemeente Veldhoven gedetacheerd waren vanuit allerlei instellingen (MEE, GGzE, Lumens). 
Nu duidelijk werd hoe groot de benodigde vaste formatie voor deze teams definitief was, 
zijn 23 medewerkers geworven en in vaste dienst aangesteld.

Implementatie Individueel Keuzebudget (IKB)
Vanaf 1 januari 2017 krijgt iedere ambtenaar naast het salaris ook een vrij besteedbaar 
Individueel Keuzebudget (IKB). Dit is landelijk via de cao zo bepaald en geldt voor de hele 
gemeentelijke sector. Dit keuzebudget bestaat onder andere uit de vakantietoelage, de 
eindejaarsuitkering, de werkgeversbijdrage levensloopregeling en de bovenwettelijke 
verlofdagen, die omgezet zijn in een bedrag in Euro's. In 2016 is de implementatie 
voorbereid, zodat medewerkers het in 2017 kunnen gebruiken. In hoeverre de keuzevrijheid 
financiële consequenties heeft, zal in de loop van 2017 duidelijk worden.

Ziekteverzuim
De trend van een dalend ziekteverzuim heeft zich in 2016 voortgezet. In 2016 bedroeg het 
gemiddelde verzuimpercentage 3,200Zo, terwijl dat in 2015 nog 3,890Zo was.

Agressie en normoverschrijdend gedrag
Eind 2016 is een werkgroep ’Agressie en normoverschrijdend gedrag' ingesteld, die de 
veiligheid bij de balies op de begane grond heeft bekeken. Dit heeft geleid tot het instellen 
van een interventieteam. Dit krijgt begin 2017 zijn beslag. Ook bleek uit onderzoek dat de 
alarmering (noodknoppen e.d.) bij agressie onvoldoende functioneerde. Begin 2017 wordt 
een nieuw alarmeringssysteem aangelegd.

Netwerkorganisatie
Om de maatschappelijke opgaves te realiseren werken de medewerkers van de Veldhoven 
meer en meer samen met partners uit andere maatschappelijke geledingen. Onze 
medewerkers worden uitgedaagd en gestimuleerd om daar in hun ontwikkeling bij aan te 
sluiten. De focus ligt bij competenties zoals het verbinden van partijen met verschillende 
belangen en het aangaan van nieuwe contacten. Door trainingen en opleidingen, maar ook
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de inzet van andere HR-instrumenten zijn, en worden hier ook in de toekomst, 
randvoorwaarden voor gecreëerd.

Huisvesting
In 2016 is Slimmer Werken geïntroduceerd. Dit is de Veldhovense variant van Het Nieuwe 
Werken.
Om het gemeentehuis flexibeler te kunnen gebruiken, zijn in 2016 verschillende ruimtes 
gemoderniseerd tot plekken waarvan multifunctioneel gebruik kan worden gemaakt. Bij de 
veranderingen zijn steeds de gebruikers geconsulteerd, waardoor de beleving van de 
ruimtes door de medewerkers goed wordt gewaardeerd.

Samenwerking
Op het gebied van bedrijfsvoering vindt samenwerking plaats met de gemeenten Best, 
Oirschot en sinds kort ook met Waalre (in november is een convenant met Waalre 
ondertekend door beide colleges).
Er vindt periodiek afstemming plaats en waar mogelijk worden kansen benut die de 
bedrijfsvoering ten goede komen.
Er wordt daarnaast altijd met een alerte houding gekeken of andere 
samenwerkingsverbanden een meerwaarde kunnen hebben.

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 lagen in 2016 de accenten op;

» Het beter analyseren van de vraag van de burgers, bedrijven en instellingen, waarbij 
er vooral in mogelijkheden wordt gedacht in plaats van in beperkingen.

» Onze communicatie met onze klanten is helder en transparant en daarom zijn 
afgelopen jaar een groot aantal brieven aangepast, waarbij met name gelet is op 
begrijpbare taal.

» We gaan zorgvuldig om met de gegevens van onze klanten en zorgen voor veilige 
opslag en verwerking daarvan en om die reden is er ook in 2016 een 
Informatiebeveiligingsfunctionaris aangesteld.

» We verbeteren continu onze werkprocessen om alsmaar efficiënter te werken met 
oog voor de behoeften van onze klanten.

Juridische kwaliteitszorg
Op basis van kwaliteitsnormen wordt gestructureerd gewerkt aan de juridische 
kwaliteitszorg. Doel is maatregelen te treffen die er op zijn gericht dat de kwaliteit van de 
gemeentelijke producten en diensten voldoet aan de wettelijke eisen.
De actuele status wordt elk halfjaar besproken met de afdelingen.
In 2016 werden onder meer actiepunten uitgevoerd m.b.t.:

» de totstandkoming van een nieuwe raamovereenkomst voor juridische 
dienstverlening;

» de implementatie van de EU-verordening gegevensbescherming en de meldplicht 
datalekken;

» het uitlijnen van de interne werkprocessen voor het gebruik van het elektronisch 
Gemeenteblad;

» de actualisering van de Apv en mandaatregeling;
» de doorontwikkeling van het contractbeheer (centrale inkoop);
» de aanschaf en implementatie van een procesgestuurde applicatie voor het 

behandeling van bezwaarschriften;
» het uitvoeren/opstellen van analyses/metingen/rapportages (rechtszaken, bezwaren 

& klachten, databestanden voor regelingen en contracten).
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Rechtzaken gemeente 2016:

Bestuursrechte! ijk Civielrechtelijk

Bodemprocedure Voorlopige voorziening Bodemprocedure Kort qediiu

7 3 1 B i'ci
ì ?Sİ İ í

Inwoneiszaken

Mens SOmgeving
Vergunningen

Regie 6t Ontwikkeling

Het aantal rechtszaken is relatief laag en vertoont de laatste jaren een dalende trend. Die 
daling is mede te danken aan de inzet van alternatieve geschilbeslechting. Al in de 
bezwaarfase worden geschillen waar mogelijk - buiten de formeel-juridische procedure om - 
opgelost. Volgens het jaarverslag 2015 van de Commissie van de bezwaarschriften heeft die 
informele werkwijze zijn vruchten afgeworpen. De Commissie geeft aan veel waardering te 
hebben voor deze alternatieve aanpak.

Inkoop
De inkoopfunctie is centraal geregeld en is verder geprofessionaliseerd. Door het bundelen 
van opdrachten en het verbeteren van het inkoopproces zijn besparingsmogelijkheden 
geoptimaliseerd. Bestuurlijke speerpunten (zoals doelmatigheid, social return, 
duurzaamheid en de positie van het MKB) worden steeds meer eenduidig vastgelegd en 
gerapporteerd. Het contractbeheer is vanuit het centrale inkoopcluster organisatiebreed 
geïnventariseerd, geoptimaliseerd en opnieuw geïmplementeerd. Dit zorgt voor eenduidige 
en betrouwbare in- en output.
Het doel om meer functioneel gespecificeerde en gebruikersgerichte inkoop en 
aanbestedingen te realiseren, is o.a. gevonden in de (lopende) aanbesteding omtrent de 
verbouwing van de bibliotheek. Om aansluiting te vinden bij de 'nieuwe' rol van gemeente 
Veldhoven als regievoerder wordt steeds meer gebruik gemaakt van de kennis van de 
markt.

Planning en control
Interne beheersing
De toetsingen door de eigen organisatie zijn uitgevoerd op basis van het Interne 
Controleplan 2016. Evenals in 2015 heeft ook het afgelopen jaar de focus gelegen op 
beheersing van de processen rondom de grondexploitaties en het sociaal domein. In 2016 
zijn de onzekerheden binnen deze processen verminderd; ook in 2017 blijft naar deze 
processen extra aandacht uitgaan.

Audits
Op basis van de onderzoeksverordening voert het college periodiek onderzoeken naar 
doelmatigheid en doeltreffendheid uit. In 2016 is de definitieve rapportage over het 
onderzoek naar externe inhuur afgerond.

110



Een nieuw onderzoeksplan is nog niet opgesteld en doorgeschoven naar 2017. 

Aanbesteding accountantscontrole
Wegens het aflopen van de overeenkomst met EY Accountants is in 2016, na een 
aanbesteding, Mazars Paardekooper Hoffman Accountants als nieuwe accountant benoemd.
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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.

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 achteraan in deze paragraaf.

Wettelijk kader
Publiekrechtelijke samenwerking
Volgens de Wgr 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 samenwerking
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 
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 Nn 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 worden de belangrijkste ontwikkelingen voor deze paragraaf geschetst.
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Verder wordt verwezen naar de jaarrekeningen en begrotingen van verbonden partijen die 
regulier door de raad worden behandeld.

Werkvoorzieningschap regio Eindhoven
Door de colleges van de deelnemende gemeenten is besloten om binnen de GRWRE naast 
de doelgroep van de oude WSW ook samenwerking te zoeken voor de doelgroep met een 
arbeidsbeperking binnen de participatiewet. De samenwerking voor deze specifieke 
doelgroep krijgt vorm binnen het Participatiebedrijf. De komende 2 jaar zullen zijn gericht 
op de verdere ontwikkeling van het Participatiebedrijf, waarna een definitievere 
positionering en governance zal worden bepaald.

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.

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 passende reserves om 
risico's op te kunnen vangen.
Het financiële risico is pas te kwantificeren als de verbonden partij zich in een liquidatiefase 
bevindt.

Financiële risico's privaatrechtelijke verbondenheden
De financiële risico's waar Veldhoven mee geconfronteerd wordt vanwege privaatrechtelijke 
verbonden partijen 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.

Waarde aandelenbelang op 31-12-2016
Verbonden partij
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 privaatrechtelijke verbondenheden 
(voor een volledig overzicht zie tabel 2) schatten wij tevens verwaarloosbaar klein in. 
Enerzijds omdat de betreffende partijen zelf reserves hebben om risico's op te vangen, 
anderzijds omdat de resterende rechtspersonen een coöperatie met uitsluiting van 
aansprakelijkheid vormen.

Samenvattend zien wij binnen onze verbonden partijen voor één partij een financieel risico, 
namelijk voor Brainport Development NV.
In ons risicomanagementsysteem NARIS (zie ook paragraaf Weerstandsvermogen) hebben 
wij hiervoor een risico opgenomen van 10oZo kans met een schade van C 100.000,-. Hiermee 
achten wij de financiële risico's samenhangend met verbonden partijen voldoende te hebben 
ondervangen.
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Tabel 1: Overzicht verbonden partijen per 31 december 2016

Verbonden partij Behartigd openbaar belang Relatie met
(en vestigingsplaats) programma
Gemeenschappelijke regelingen
MRE Gemeenschappelijke belangenbehartiging op het gebied van 1 Stedelijke

economie, ruimte en milieu Ontwikkeling
(Eindhoven) 2 Wonen

5 Bereikbaarheid
8 Milieu en 
duurzaamheid
9 Economie
13 Lokale democratie 
en bestuurlijke 
samenwerking

Gemeenschappelijke Gemeenschappelijke belangenbehartiging op het gebied van 7 Sociaal domein
Gezondheidsdienst
Zuidoost-Brabant

gezondheid(szorg)

(Helmond)
Werkvoorzieningschap
Regio Eindhoven

Sociale werkvoorziening 7 Sociaal domein

(Eindhoven)
Veiligheidsregio Brabant De taken op het gebied van brandweerzorg, regionaal 3 Veiligheid
Zuidoost ambulance vervoer, crisisbeheersing en geneeskundige hulp 

bij ongevallen en rampen (GHOR) regionaal vormgeven en
7 Sociaal domein

(Eindhoven) uitvoeren. Met als doel incidenten en rampen te voorkomen, 
beperken en bestrijden.

Omgevingsdienst Met provincie en gemeenten samenwerken om de kwaliteit 8 Milieu en
Zuidoost-Brabant van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving duurzaamheid

van complexe bovenlokale milieugerelateerde 14 Publieks-
(Eindhoven) uitvoeringstaken te verbeteren. dienstverlening
Privaatrechtelijke verbondenheden
NV Bank Nederlandse Bankieren voor het maatschappelijk belang tegen zo laag 15 Algemene
Gemeenten

(Den Haag)

mogelijke kosten dekkingsmiddelen en 
financiering

NV Brabant Water Het in stand houden van de benodigde infrastructuur om 15 Algemene
water te distribueren dekkingsmiddelen en

( 's-Hertogenbosch) financiering
Brainport Development NV De positie van Veldhoven binnen de Brainport-regio 9 Economie
(Eindhoven) versterken en een actieve bijdrage leveren aan de 

versterking van de economische structuur in de regio
Stichting BIZOB Het uitvoeren van, het begeleiden van en adviseren in een 

gezamenlijk professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid,
Alle

(Eersel) ook voor het behalen van voordelen op zowel financieel, 
kwalitatief als procesmatig gebied voor de zelfstandige 
gemeenten

Stichting Beheer en Een coördinerende en faciliterende rol nemen bij aanpak 3 Veiligheid
Exploitatie Veiligheidshuis van complexe casuïstiek binnen de thema's (risico)jeugd,
Brabant Zuidoost 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
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Tabel 2: Financiële positie verbonden partijen 
(Bedragen in C 1.000)

Naam verbonden 
partij

Resultaat
2016

Vreemd
vermogen
31-12-2016

Vreemd
vermogen
31-12-2015

Eigen
Vermogen
31-12-2016

Eigen
Vermogen
31-12-2015

Gemeenschappelijke regelingen |
Metropool Regio 
Eindhoven (MRE)

350
(inschatting)

32.432
(inschatting)

26.085 4.824
(inschatting)

7.341

GGD 293 13.903 14.096 3.037 2.352

Werkvoorzieningschap 
Regio Eindhoven

200
(inschatting)

15.631
(inschatting)

6.615 9.016
(inschatting)

8.816

Veiligheidsregio
Brabant Zuidoost

2.412 21.998 28.614 9.172 6.879

Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant

0 8.444 6.265 1.576 1.576

Privaatrechtelijke verbondenheden |
NV Bank Nederlandse 
Gemeenten

369.000 149.514.000 145.348.000 4.486.000 4.163.000

NV Brabant Water 37.556
(inschatting)

397.332
(inschatting)

397.332 549.465
(inschatting)

524.465

Brainport Development 
NV

-80 1.629 2.611 3.207 3.286

Stichting BIZOB 178 513 388 646 1.167
Stichting Beheer en 
Exploitatie
Veiligheidshuis Brabant 
Zuidoost

124 * * * *

* de stichting stelt alleen een resultatenrekening op, daarom zijn geen balansgegevens 
voorhanden
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2.2.7 Paragraaf grondbeleid

1. Inleiding
In onderstaand overzicht staan de bouwgrondexploitaties (hierna: BGE's) die opgenomen 
zijn in de jaarrekening 2016. Deze worden ontwikkeld op basis van de uitgangspunten van 
het gemeentelijk grondbeleid.

Voor de uitgangspunten en de definities van het grondbeleid wordt verwezen naar de 
Kadernota Grondbeleid 2017 en naar de begroting 2017.

In onderstaand overzicht zijn de bouwgrondexploitaties weergegeven die opgenomen zijn in 
de jaarrekening 2016.

Project- Naam
nummer Project_________________

905500 Zilverackers - Oerle Zuid 
908200 Habraken
908500 Zilverackers - De Drie Dorpen 
911100 Kasteel Zuijderwijck 
911400 Slot-Oost_______________
911800 Noordrand Meerstraat 
912100 Schippershof 
912500 Leuskenhei 
913000 Noordrand Zandven 
913400 Alm/phoeniks____________
917200 De Hoge Boght 
917300 Heistraat-Zoom 
917400 Centrumontwikkeling cinema 
917600 Entrada II

Twee maal per jaar worden alle BGE's van de gemeente Veldhoven herzien, bij de begroting 
en bij de jaarrekening.
Deze paragraaf gaat specifiek in op de herziening in het kader van de jaarrekening 2016.

Bij het herzien van de diverse bouwgrondexploitaties wordt bekeken of de ramingen en 
planningen moet worden aangepast ten opzichte van de laatste herzieningen (begroting 
2017). Bij de BGE's kijken we in de jaarrekening niet alleen terug naar het afgelopen jaar, 
maar ook vooruit naar de komende jaren.

Bij de herziening in de jaarrekening 2016 is rekening gehouden met de 
woningbouwplanning en bedrijfskavelplanning van 1 januari 2017. Het is gebruikt als input 
voor de planning van de grondopbrengsten in de grondexploitatie.

Met het grondbeleid kan de gemeente invloed uitoefenen op de realisatie van doelstellingen 
van gebiedsontwikkeling en de beleidsterreinen die daarmee verband houden, zoals verkeer 
en vervoer, cultuur, welzijn, onderwijs, sport, recreatie en natuur, volkshuisvesting, 
ruimtelijke ordening en milieu. Daarnaast heeft het grondbeleid invloed op de financiële 
situatie van de gemeente. De kosten en de opbrengsten van gebiedsontwikkeling en de 
hiermee samenhangende risico's zijn van belang voor de algemene financiële positie van de 
gemeente.

2. Projecten gebiedsontwikkeling in 2016
In het afgelopen jaar is de vraag naar woningen weer toegenomen. Deze omslag versterkt 
het vertrouwen dat de prioriteitstelling die is aangebracht in een aangepaste 
woningbouwplanning reëel is. In 2016 is met name de woningmarkt sterk verbeterd ook zijn 
er tekenen van herstel zichtbaar op de markt voor bedrijfspanden (nieuwbouw, uitbreiding 
en renovatie). Op een aantal ontwikkellocaties in Veldhoven wordt gebouwd en is in 2016
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een groot aantal woningen opgeleverd. We merken dat er weer meer vraag is naar 
particuliere bouwkavels maar ook naar bedrijfskavels. Met marktpartijen zijn nieuwe 
plannen gemaakt die beter aansluiten bij de huidige marktvraag. Onderstaand worden de 
BGE's toegelicht.

Woningbouw en voorzieningen

Noordrand Meerstraat
Met het project Meerstraat vindt er een stedenbouwkundige afronding plaats van het 
noordelijke deel van Veldhoven. Diverse deelprojecten, zoals JOVO, Reeburgh, Kemphaan 
en Reegel, zijn gerealiseerd. In 2017 worden conform planning de laatste particuliere 
bouwkavels verkocht. Naar verwachting kan dit project in 2017 worden afgesloten.

Zilverackers: Oerle-Zuid
Heel Oerle-Zuid is inmiddels (in fases) bouwrijp gemaakt. Het woonrijp maken van Oerle- 
Zuid is inmiddels succesvol gegund. Diverse deelprojecten, zoals het CPO-project, 
Bogaerdhoeve en een deel van Kerckhoeve zijn inmiddels gerealiseerd. In 2016 is het 
project De Vrijheyt op de markt gezet. De planvorming voor het KI-complex en het 
gestapelde project Ter Lijnden zijn in een vergevorderd stadium. Momenteel worden de 
kavels (waaronder 10 CPO kavels) van fase 3 op de markt gezet. Door de veranderde markt 
en een planaanpassing in 2015 van kavels in fase 2 is er meer vraag naar de kavels van 
fase 1 en 2.

De Hoge Boght
Een uitvaartonderneming is in 2013 gestart met de planvoorbereiding voor een crematorium 
bij openbare begraafplaats De Hoge Boght. In 2015 is de grond notarieel overgedragen. Het 
crematorium is inmiddels in gebruik genomen. Dit project levert een positief financieel 
resultaat op en wordt in 2017 afgesloten.

Zilverackers: De Drie Dorpen
Afhankelijk van het uitgiftetempo in Oerle-Zuid wordt de planning van de Drie Dorpen 
aangepast. In de huidige planning wordt uitgegaan van drie fases met een gemiddelde 
grootte van 500 woningen en de realisatie van ca. 150 woningen per jaar. Fase 1 
Huysackers is het meest uitgewerkt. Wel is gebleken dat sommige randvoorwaarden en 
uitgangspunten moesten worden geactualiseerd en getoetst aan de markt. Daarnaast is 
gekeken naar risico's en kansen. De gemeenteraad is in 2016 hierover geïnformeerd. In 
Huysackers worden vanaf 2018 kavels uitgegeven, daarna volgen Bosackers en 
Schootackers. In het Stedelijk Gebied Eindhoven wordt momenteel gekeken naar de 
kwalitatieve invulling van de majeure woningbouwlocaties, waarvan Zilverackers er een is.

Leuskenhei
Een plan voor 53 zorgwoningen (intramuraal en extramuraal) en 8 patiowoningen van een 
woningcorporatie is door de gemeente positief beoordeeld en hiervoor is in het verleden een 
overeenkomst met de exploitant gesloten. Inmiddels is gestart met de bouw van 
Leuskenhei.

Schippershof
De plannen voor het particulier initiatief Schippershof zijn gereed en in 2014 in de verkoop 
gegaan. In 2015 is gestart met de bouw. De eerste woningen zijn in 2016 opgeleverd.

Slot-Oost
Over project Slot-Oost is gesproken met een nieuwe ontwikkelaar en in 2015 is de 
intentiefase afgerond met een overeenkomst. De gemeente en de ontwikkelaar 
onderzoeken momenteel de afzetmogelijkheden.
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Zandven-Oost
Momenteel worden er afspraken gemaakt met de beoogde ontwikkelaar om een deel van 
het bedrijventerrein Zandven om te vormen tot een woonlocatie. Dit betreft een deel van de 
voormalige woon-werkkavels op Zandven.

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

Alm/Phoenix
Voor de bouw van een woning heeft de gemeente de grond van de bouwgrondexploitatie 
Alm/Phoenix verkocht. Deze grond moet nog wel notarieel worden overgedragen. Na deze 
overdracht zal de bouwgrondexploitatie Alm/Phoenix in 2017 worden afgesloten.

Entrada II
Het project Entrada II (The Village) vormt een afsplitsing van het project Noordrand 
Meerstraat. De ontwikkeling voorziet in de realisatie van vijf gebouwen met maximaal 92 
appartementen. Hiervoor is een projectovereenkomst met een ontwikkelaar gesloten. Het 
bestemmingsplan is in procedure gebracht.

Centrumontwikkeling cinema
Het project Centrumlocatie cinema is gericht op de ontwikkeling van een servicebioscoop en 
horeca in het centrum van Veldhoven. De bouw van de bioscoop is in 2016 gereed gekomen 
en de bioscoop is eind 2016 in gebruik genomen. De grondexploitatie zal met een negatief 
resultaat van C 245.454 gesloten worden bij de jaarrekening 2016. Bij de jaarrekening 2015 
was ook een negatief resultaat gemeld en hiervoor was een voorziening getroffen.

Bedrijventerreinen

Habraken
Habraken is een gemengd bedrijventerrein voor de huisvesting van lokale en regionale 
bedrijven. Weliswaar is de vraag naar kavels de afgelopen jaren gestagneerd, maar in 2016 
was er weer sprake van meer interesse. Momenteel lopen er in regionaal verband 
gesprekken om te komen tot een aanpassing van het aanbod van bedrijventerreinen, 
waaronder ook bedrijventerrein Habraken. Er is op basis van een marktgerichte benadering 
een voorstel voorbereid voor bestuurlijke besluitvorming. Alle terreinen van het Stedelijk 
Gebied Eindhoven zijn door de Ambtelijke Werkgroep Werken van het Stedelijk Gebied 
bekeken op basis van marktvraag. Dit is aangevuld met informatie over eigendommen, 
financiële afspraken, beloftes uit het verleden en andere factoren. Ook de mogelijke 
transformatie naar een andere bestemming of een andere functie van het terrein is hierbij 
bekeken. In de nieuwe afspraken wordt 15 hectare aan werklocaties op Habraken 
geschrapt. Ook wordt specifiek voor Habraken onderzoek gedaan naar de behoefte voor 15 
hectare circulaire economie. Naar verwachting zullen gemeenteraden medio 2017 hierover 
besluiten nemen. Bij de jaarrekening 2016 is de eerder genomen voorziening voor de BGE 
aangepast op de nieuwe afspraken.

De Run
De ondernemers van De Run, vertegenwoordigd in het VOC en de vastgoedeigenaren 
hebben, ter voorkoming van kwaliteitsverlies, leegstand en waardeverlies van het vastgoed 
op De Run, het initiatief genomen om De Run aan te pakken en kansen te ontplooien om De 
Run weer op te waarderen naar een aantrekkelijk en hoogwaardig bedrijventerrein.. De 
gemeente Veldhoven, BOM en VOC hebben in april 2016 een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten voor de aanpak van de deelgebieden De Run 2000 en De Run 4000. Voor de 
uitvoering van deze aanpak heeft het VOC opdracht verstrekt aan het kernteam We Run om 
een aantal businesscases in dit plangebied uit te werken. De eerste businesscase die 
verschijnt heeft betrekking op De Run 2000 e.o.
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Noordrand Zandven
Zandven is het bedrijventerrein dat is ingericht voor de realisatie van werkkavels en woon- 
werk kavels. In Veldhoven is in de afgelopen periode geen belangstelling geweest voor de 
woon-werkkavels. De gemeente en een aantal marktpartijen hebben een koopovereenkomst 
gesloten om een deel van dit terrein op een innovatieve wijze te herontwikkelen naar 
woningbouw. De bestemmingsplanprocedure voor de herontwikkeling is gestart.

Heistraat-Zoom
De bestemmingsplanprocedure was opgestart om de bedrijfsbestemming mogelijk te 
maken. Het college heeft het wijzigingsplan Heistraat-Zoom vastgesteld. De Raad van State 
(RvS) heeft het besluit van het college vernietigd. De reden hiervoor is dat het plan niet 
voldoet aan de ladder voor duurzame verstedelijking. De RvS is van mening dat er 
onvoldoende inzichtelijk is gemaakt dat er voor de ontwikkeling van de betreffende locatie 
een regionale actuele behoefte bestaat. De verwachting is dat het bestemmingsplan wel 
door de RvS wordt goedgekeurd indien de gemeente een concrete kandidaat voor de 
bedrijfskavel heeft. Hiervoor wordt een verkoopstrategie opgesteld.

3. Stand van zaken resultaat bouwgrondexploitaties
Het herzien van de diverse bouwgrondexploitaties betekent dat de ramingen en planningen 
zijn aangepast ten opzichte van de laatste herzieningen (begroting 2017). Een grondslag 
hiervoor ligt in een gewijzigd ruimtegebruik of een aangepaste planning van gronduitgifte 
als gevolg van de gewijzigde marktvraag. Ten behoeve van de bouwgrondexploitaties van 
de jaarrekening 2016 is rekening gehouden met de woningbouwplanning en 
bedrijfskavelplanning per 1 januari 2017.

Parameters
De parameters vormen input voor de berekeningen bij de jaarrekening 2016. Alle 
bouwgrondexploitaties gaan uit van de netto contante waarde per 01-01-2017. De hierbij 
gehanteerde parameters zijn:
Rente 2,1 0Zo op jaarbasis;
Disconteringsvoet 2,00Zo (op basis van BBV-regelgeving);
Kostenstijging op jaarbasis;
- 2017 t/m 2020: 2,00Zo

- 2021 en verder: 2,00Zo 

Opbrengstenstijging op jaarbasis;
- 2017: 9,20Zo voor grondgebonden woningen, overig 0,0Z
- 2018 t/m 2020: 0,0Z
- 2021 t/m 2025: 2,0Z
- 2025 en verder: 0,0Z

Voor grondgebonden woningen is een grondprijsstijging van 9,2Z aangehouden voor het 
jaar 2017 (per 01-04-2017). Dit percentage is gebaseerd op de regionale NVM cijfers van 
het jaar 2016 voor de regio Eindhoven en omgeving. Dit percentage is verwerkt in de BGE's 
Zilverackers De Drie Dorpen, Slot-oost en Noordrand Zandven (nog uit te geven woonkavels 
in Zandven-West). Voor de bouwkavels die momenteel al in de verkoop zijn in de projecten 
Noordrand Meerstraat en Oerle-zuid, vindt geen grondprijsstijging plaats. De grondprijzen 
voor bedrijventerreinen zijn ongewijzigd.

Bovenwijkse Voorzieningen
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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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. 
Vanaf 2016 worden er dan ook geen nieuwe BOVO-afdrachten in de BGE's geraamd.

Afgesloten bouwgrondexploitaties in 2016
In onderstaand overzicht wordt weergegeven met welk resultaat de grondexploitaties in 
2016 zijn afgesloten:

Project- Naam BGE Boekwaarde
nummer 31-12-2016
912500 Woonzorgcomplex Leuskenhei 211.050
917400 Centrumontwikkeling cinema -245.454
Totaal -34.404

Per saldo is er sprake van een negatief resultaat van -/- C 34.404.
Voor de BGE Leuskenhei is een nazorgbudget gevormd à C 50.000.

Tussentijdse winstnemingen
Bij de jaarrekening 2016 heeft er als gevolg van de onderstaande tussentijdse 
winstnemingen een toevoeging aan de algemene vrije reserve plaatsgevonden ter grootte 
van C 1.400.000. Het gemeentelijk beleid is een combinatie van het voorzichtigheidsprincipe 
en door de raad in de begroting genomen besluiten. Er wordt rekening gehouden met het 
totaalbedrag aan resterende investeringen in combinatie met de stand van de boekwaarde.

- BGE 911800 Noordrand Meerstraat C 1.000.000
- BGE 917200 De Hoge Boght C 400.000

Verlieslatende complexen
In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke bouwgrondexploitaties met een negatief 
eindresultaat op termijn zullen worden afgesloten en waarvoor een voorziening verlieslatend 
complex wordt opgenomen. Ook wordt weergegeven welk verlies (in een eerder stadium) 
bij de jaarrekening 2015 werd verwacht.
Het treffen van een voorziening gebeurt bij een geprognosticeerd verlies direct ter grootte 
van dit volledige verlies.

Project- Naam BGE Voorziening Voorziening Verschil
nummer verlieslatend complex verlieslatend complex

jaarrekening 2015 jaarrekening 2016
908200 Habraken -22.791.000 -13.180.000 9.611.000
913400 Alm-Phoeniks -65.900 -87.973 -22.073
917400 Centrumontwikkeling cinema -289.865 -245.454 44.411
T otaal -23.146.765 - 13.513.427 9.633.338

De BGE 917400 Centrumontwikkeling Cinema is afgesloten bij de jaarrekening 2016. 

Aandachtspunten
In de jaarrekening worden wederom risicoanalyses voor het grondbedrijf opgenomen in de 
vorm van scenarioberekeningen. Daarbij zijn een goede analyse en waardering van 
Habraken en Zilverackers De Drie Dorpen van groot belang..

De wijzigingen van het BBV (Besluit begroting en verantwoording) in 2016 zijn doorgevoerd 
in de jaarrekening 2016. De commissie BBV heeft hierbij ook 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 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
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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.

Het project Zilverackers De Drie Dorpen heeft een langere looptijd dan 10 jaar. Deze 
langere looptijd is nodig om het geheel van De Drie Dorpen 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.

De volgende beheersmaatregelen zijn genomen om met name het afzetrisico door de 
langere looptijd te beperken:

- regionale afstemming programmering woningbouw op basis van een kwaliatieve 
toets van de vraag en het aanbod van woningen.
Hierbij worden aspecten betrokken zoals:
- doelgroepen;
- toekomstbestendigheid (klimaat, levensloopbestendig, gezondheid);
- stedenbouwkundige opzet;
- thematiek;
- architectuur;
- flexibiliteit;

- kwalitatieve toets van de woningbouw in het SGE, m.n. de zogenaamde Majeure 
Projecten;

- uitvoeren strategische verkenning voor Zilverackers De Drie Dorpen;
- het naar voren halen van de ontwikkeling van fase 2 en 3 (Schootackers en 

Bosackers) van De Drie Dorpen;
- bij berekening van de eindwaarde van de grondexploitatie rekening houden met 

extra (afzet)risico's vanwege de gehanteerde looptijd van 13 jaar. In het laatste jaar 
wordt overigens geen grond meer verkocht. In dit jaar vindt de afronding plaats van 
de grondexploitatie.

4. Financieel resultaat bouwgrondexploitaties jaarrekening 2016
Onderstaand volgt een overzicht van de verschillen van de eindresultaten bij de 
jaarrekening 2016 en begroting 2017. Daarnaast worden de verschillen van de 
eindresultaten jaarrekening 2016 en jaarrekening 2015 weergegeven. Tenslotte worden de 
resultaten van enkele scenarioberekeningen weergegeven.

Jaarrekening 2016 <-> Begroting 2017

Bouwgrondexploitaties
BGE-nr. Projectnaam IEG/

NIEG
Eindwaarde 

begroting 2017
Eindwaarde 

jaarrekening 2016
Verschil

905500 Zilverackers, Oerle-zuid IEG 370.243 115.551 -254.692
908200 Habraken IEG -368.922 -2.344.848 -1.975.926
908500 Zilverackers, De Drie Dorpen IEG 9.150.231 11.788.585 2.638.354
911100 Kasteel Zuyderwijck IEG 0 0 0
911400 Slot-Oost IEG 0 0 0
911800 Noordrand Meerstraat IEG 2.875.393 1.967.321 -908.072
912100 Schippershof IEG 9.221 58.483 49.262
912500 Woonzorgcomplex Leuskenhei IEG 149.921 211.050 61.129
913000 Noordrand Zandven IEG 3.670.783 3.298.133 -372.650
913400 Alm/phoeniks IEG -60.213 -87.973 -27.759
917200 De Hoge Boght IEG 593.011 240.890 -352.120
917300 Heistraat-Zoom IEG 398.045 356.715 -41.330
917400 Centrumontwikkeling cinema IEG -273.097 -245.454 27.642
917600 Entrada II IEG 628.861 492.715 -136.146

TOTAAL 17.143.476 15.851.169 -1.292.307
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Verklaring van verschillen > C 500.000:

Habraken:
Bij de begroting 2017 werd nog uitgegaan van ca. 30 ha. schrappen van het uitgeefbaar 
terrein en hiervoor was een voorziening getroffen. In de jaarrekening 2016 is deze 
voorziening in positieve zin bijgesteld en zal er nog ca. 15 ha. geschrapt worden. Daarnaast 
zal er ca. 15 ha. bedrijfsgrond worden uitgegeven voor circulaire economie. Per saldo leidt 
dit tot een voorziening (C 10,8 mln) voor het terugbrengen van de uitgeefbare meters maar 
wel een verslechtering van de eindwaarde over het deel wat we wel uitgeven. Voor deze 
negatieve eindwaarde is een voorziening getroffen van C 2,3 mln.

Zilverackers De Drie Dorpen:
Het verschil tussen de begroting 2017 en de jaarrekening 2016 bestaat vooral uit de hogere 
grondopbrengsten door indexering van de grondprijzen met 9,207o in plaats van de 
geraamde 407o. Daarnaast zijn in de jaarrekening de kosten in de periode 2017-2020 met 
207o geïndexeerd.

Noordrand Meerstraat:
In de begroting 2017 is de eindwaarde opgenomen incl. C 1,0 miljoen tussentijdse 
winstneming. Bij de jaarrekening 2016 is deze tussentijdse winstneming geëffectueerd en 
hierdoor is de eindwaarde in de bovenstaande tabel excl. tussentijdse winstneming.

Jaarrekening 2016 <-> Jaarrekening 2015

Bouwgrondexploitaties
BGE-nr. Projectnaam IEG/

NIEG
Eindwaarde 

jaarrekening 2015
Eindwaarde 

jaarrekening 2016
Verschil

905500 Zilverackers, Oerle-zuid IEG 447.581 115.551 -332.030
908200 Habraken IEG 184.435 -2.344.848 -2.529.283
908500 Zilverackers, De Drie Dorpen IEG 10.510.679 11.788.585 1.277.907
911100 Kasteel Zuyderwijck IEG 0 0 0
911400 Slot-Oost IEG 0 0 0
911800 Noordrand Meerstraat IEG 2.878.664 1.967.321 -911.343
912100 Schippershof IEG 9.104 58.483 49.379
912500 Woonzorgcomplex Leuskenhei IEG 130.117 211.050 80.933
913000 Noordrand Zandven IEG 3.401.873 3.298.133 -103.740
913400 Alm/phoeniks IEG -65.900 -87.973 -22.073
917200 De Hoge Boght IEG 591.642 240.890 -350.752
917300 Heistraat-Zoom IEG 396.225 356.715 -39.510
917400 Centrumontwikkeling cinema IEG -289.865 -245.454 44.411
917600 Entrada II IEG 630.718 492.715 -138.003

TOTAAL 18.825.274 15.851.169 -2.974.105

Verklaring van verschillen > C 500.000:

Habraken:
Bij de jaarrekening 2015 werd nog uitgegaan van ca. 30 ha. schrappen van het uitgeefbaar 
terrein en hiervoor was een voorziening getroffen. In de jaarrekening 2016 is deze 
voorziening in positieve zin bijgesteld en zal er nog ca. 15 ha. geschrapt worden. Daarnaast 
zal er ca. 15 ha. bedrijfsgrond worden uitgegeven voor circulaire economie. Per saldo leidt 
dit tot een verslechtering van de eindwaarde.

Zilverackers De Drie Dorpen:
Het verschil tussen de jaarrekening 2015 en de jaarrekening 2016 bestaat vooral uit de 
hogere grondopbrengsten door indexering van de grondprijzen met 9,207o. Daarnaast zijn in 
de jaarrekening 2016 de kosten in de periode 2017-2020 met 207o geïndexeerd. Daarnaast 
zijn de plankosten met C 1,6 mln opgehoogd vanwege het naar voren halen van de 
planvorming van het tweede en derde dorp. De boekwaarde is lager dan geraamd door 
uitgestelde verwervingen.
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Noordrand Meerstraat:
In de jaarrekening 2015 is de eindwaarde opgenomen incl. C 1,0 miljoen tussentijdse 
winstneming. Bij de jaarrekening 2016 is deze tussentijdse winstneming geëffectueerd en 
hierdoor is de eindwaarde in de bovenstaande tabel excl. tussentijdse winstneming.

Scenarioberekeningen

5. Scenarioberekeningen bouwgrondexploitatie
Om inzicht te verkrijgen in de aannames en de bandbreedtes van de eindwaarden zijn er 
enkele scenario's berekend. Er is een rentescenario en een indexeringsscenario berekend, 
met als basis de resultaten van de bouwgrondexploitaties bij de jaarrekening 2016. 
Daarnaast is er voor de BGE Zilverackers De Drie Dorpen is scenario berekend waarbij 
wordt uitgegaan van 1250 woningen in plaats van 1500 woningen (verdunning in de 
programmering).

Indien de rente van alle BGE's met 1,0oZo toeneemt (naar 3,10Zo), dan bedraagt het effect 
hiervan op de totale eindwaarde van alle BGE's C 8,0 miljoen nadelig. De eindwaarde in dit 
scenario wordt dan C 7,9 miljoen voordelig; de voorziening verlieslatende complexen 
bedraagt C 4,9 miljoen.

Op dit moment rekent de gemeente voor de periode van 2021 tot en met 2025 met een 
jaarlijkse opbrengststijging van 2,00Zo. De gemeente loopt een risico dat indien deze 
opbrengstenstijging niet gerealiseerd kan worden dit een effect heeft op het resultaat van 
de grondexploitatieportefeuille. Indien de opbrengstenstijging van alle BGE's met 0,0oZo over 
de gehele looptijd wordt doorgerekend, dan bedraagt het effect op de eindwaarde van alle 
BGE's C 9,7 miljoen nadelig. De eindwaarde wordt dan C 6,1 miljoen voordelig; de 
voorziening verlieslatende complexen bedraagt C 4,1 miljoen.

Indien in de BGE Zilverackers De Drie Dorpen uitgegaan wordt van 1250 woningen, bij 
gelijkblijvend uitgeefbaar gebied, dan bedraagt het eindresultaat C 24,2 miljoen positief.
Het resultaat op eindwaarde is in dit scenario positiever dan de eindwaarde van de BGE in 
de jaarrekening 2016. Dit komt omdat hierbij uitgaan wordt van dezelfde oppervlakte van 
de uitgeefbare meters. Met name de afmetingen van de vrije sector kavels zijn in dit 
scenario groter en de opbrengsten ook.

6. Ontwikkeling grondprijzen

Grondprijsontwikkeling woningbouw

C 375,00

top categorie bouwkavelC 350,00

C 325,00
- midden categorie 
bouwkavel

regulier bouwkavelC 275,00

C 250,00

C 225,00

C 200,00
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Na een stabilisatie van de grondprijzen voor grondgebonden woningen in 2014 en 2015 zijn 
de grondprijzen per 1 april 2016, conform het gemeentelijk grondprijsbeleid, met 5,00Zo 
verhoogd.

Grondprijsontwikkeling bedrijventerreinen

- hoogwaardig
bedrijventerrein
(zichtlokatie)

regulier bedrijventerrein 
(bodemprijs)

De grondprijzen voor bedrijfsgrond zijn vanaf 2014 stabiel gebleven.

7. Grondverkopen

Opbrengst grondverkopen 2014, 2015 en 2016

dentele Projectmatige Particuliere Bedrijventerrein
grondverkoop woningbouw woningbouw

Overzicht particuliere woningbouw
In het totaal zijn er in de periode 2012-2017 121 particuliere bouwkavels uitgegeven in 
project Oerle-Zuid en in project Meerstraat, waarvan 96 < 600 m2 en 25 > 600m2.
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Ter illustratie wordt in onderstaand overzicht weergegeven hoeveel kavels particuliere 
woningbouw vanaf 2012 zijn uitgegeven en hoeveel er nog vrij waren per 1 januari 2017. 
Onderscheid is gemaakt in kavels groter dan en kleiner dan 600 m2.

Jaar ^00m2 ^00m2 Optie
^00m2

Optie
^00m2

Reservering
^00m2

Reservering
^00m2

Vrij
^00m2

Vrij
^00m2

2012 2
2013 26 2
2014 10 1
2015 12 4
2016 14 2 30 7 2 9
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JAARREKENING

Grondslagen voor waardering en 
resultaatbepaling
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Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in 
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de verordening 
ex artikel 212 Gemeentewet, waarin door de gemeenteraad de uitgangspunten voor het 
financiële beleid, alsmede de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de 
financiële organisatie zijn vastgesteld.
De raad heeft in 2014 het financiële beleid vastgesteld dat van toepassing is op deze 
jaarrekening. De voorgestelde gedragslijn op financieel gebied is uitgewerkt in de volgende 
beleidsnota's:

» Waardering en afschrijving;
» Rentebeleid en -toerekening;
» Kostentoerekening;
» Reserves en voorzieningen.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden in principe 
plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale 
waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, 
onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten 
worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. De waarderingsgrondslagen per 
balansonderdeel worden in het vervolg van deze jaarrekening toegelicht.

Op grond van een BBV wijziging is een stelselwijzing doorgevoerd, waarbij activa in 
eigendom van derden vanaf 1 januari 2016 opgenomen wordt onder de Immateriële vaste 
activa (IVA) in plaats van onder de financiële vaste activa (FVA). Deze wijziging heeft geen 
effect op vermogen. Daarnaast zijn schattingswijzigingen doorgevoerd bij de Voorraden 
t.a.v. de rentetoerekening en disconteringsvoet bij grondexploitaties. Vanaf 2016 is, op 
grond van de Notitie grondexploitaties 2016, de aan de IEG toegerekende rente gebaseerd 
op de daadwerkelijk te betalen rente over het vreemd vermogen (terwijl tot en met 2015 
ook rente over het eigen vermogen mocht worden toegerekend). De disconteringsvoet is 
vanaf 2016 voor alle gemeenten gelijk gesteld aan het maximale meerjarig 
streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone.

Balanswaardering

Immateriële vaste activa
Immateriële vaste activa zijn uitgaven waar geen tastbare gemeentelijke bezittingen 
tegenover staan. Het BBV kent de volgende twee soorten immateriële activa:

» De kosten die zijn verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio 
en disagio;

» De kosten van onderzoek en ontwikkeling;
» Bijdragen aan activa in eigendom van derden.

De waardering van de immateriële vaste activa vindt plaats tegen de oorspronkelijke 
verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (de 
aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige directe kosten), 
verminderd met de ontvangen subsidies en bijdragen van derden, de jaarlijkse 
afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame waardeverminderingen. De kosten 
van het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio worden niet geactiveerd. 
De lasten worden volledig genomen in het jaar van sluiten van de lening. Een uitzondering 
hierop zijn de kosten die gemaakt worden voor het oversluiten van een geldlening. De 
afschrijvingstermijn wordt dan ten hoogste gelijk aan de looptijd van de nieuw afgesloten 
lening.
De kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief mogen onder 
voorwaarden worden geactiveerd. Aangezien activeren onverplicht is, worden deze kosten, 
vanuit het voorzichtigheidsprincipe beredeneerd, niet geactiveerd.
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Bijdragen aan activa van derden worden in de regel niet geactiveerd. Slechts in het geval 
van bijzondere projecten met grote bedragen kan hier bij raadsbesluit van worden 
afgeweken.

Materiële vaste activa
Materiële vaste activa zijn fysiek aanwezige activa. De materiële vaste activa zijn 
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen 
van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.
Het BBV deelt de materiële activa als volgt in:

» Investeringen met economisch nut
» Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een 

heffing kan worden geheven
» Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 

Investeringen met economisch nut
Deze zijn verhandelbaar en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Het gaat 
hierbij nadrukkelijk om de mogelijkheid middelen te verwerven. Investeringen met een 
economisch nut moeten verplicht geactiveerd worden.

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing
kan worden geheven
Deze investeringen komen voor bij riolering, afval en de begraafplaatsen en genereren 
middelen middels het vragen van rechten of heffingen. Bij deze investeringen spreekt het 
BBV van materiële vaste activa met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de 
kosten een heffing kan worden geheven.

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut 
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn niet verhandelbaar 
en/of kunnen niet bijdragen aan het genereren van middelen.
Voorbeelden van dergelijke activa zijn o.a. wegen, bruggen, openbare verlichting, parken en 
overig groen. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut mogen 
worden geactiveerd. De voorkeur van het BBV gaat echter uit naar het niet activeren van 
activa met een maatschappelijk nut. Vanaf 2017 wordt, op grond van een BBV wijziging, het 
activeren en afschrijvingen van investeringen met maatschappelijk nut hetzelfde verwerkt 
als bij investeringen met economisch nut. Vanaf 2017 is hier rekening mee gehouden.

Bij de financiële herijking is gekozen voor het niet activeren van toekomstige investeringen 
met een maatschappelijk nut en het eenmalig afwaarderen van de in het verleden 
geactiveerde investeringen met maatschappelijk nut. De investeringen worden verantwoord 
via de exploitatie en kunnen bij resultaatbestemming ten laste van een (bestemmings-) 
reserve worden gebracht.

Afschrijvingen
Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven 
in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele 
restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet 
afgeschreven.
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere 
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.
In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. 
Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De
volgende afschrijvingstermijnen in jaren gelden:
Gronden en terreinen n.v.t.
Woonruimten 45
Bedrijfsgebouwen 45
Verbouwingen en renovaties 20
Vervoermiddelen 7-12
Riolering (aanleg, bouwkundig, elektromechanisch en gemalen) 20-60
Machines, apparaten en installaties 5-15
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Overige materiële vaste activa waaronder inventarissen 
Automatisering

7-20
5-10

In erfpacht uitgegeven gronden
De in erfpacht uitgegeven percelen zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de 
waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). 
Percelen waarvan de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht, zijn tegen een geringe 
registratiewaarde opgenomen.

Financiële vaste activa
Het BBV kent de volgende te activeren financiële vaste activa:

» Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen en 
overige verbonden partijen;

» Leningen aan woningbouwcorporaties, deelnemingen en overige verbonden partijen;
» Overige langlopende leningen;
» Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer;

Tenzij anders is vermeld, zijn de financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de 
oorspronkelijke verkrijgingsprijs (de inkoopprijs en de bijkomende kosten), de jaarlijkse 
aflossingen, afschrijvingslasten en afwaarderingen wegens duurzame 
waardeverminderingen. Zonodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in 
mindering gebracht.
Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan 
deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de 
aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder 
de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden.

Vlottende activa

Voorraden
De onderhanden werken grondexploitatie zijn opgenomen tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs, verminderd met de opbrengst wegens verkopen. Indien de boekwaarde 
de marktwaarde van de grond overschrijdt, wordt gekozen voor het treffen van een 
verliesvoorziening. Deze wordt verantwoord als een waardecorrectie naar analogie van de 
voorziening voor dubieuze debiteuren. De overige voorraden worden gewaardeerd tegen 
historische kosten (vervaardiging- of verkrijgingprijs). Indien de marktwaarde duurzaam 
lager is, dan wordt tegen marktwaarde gewaardeerd.
Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voorzover die met 
voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang 
daarvan geen sprake is worden op de verkregen verkoopopbrengsten ten volle de 
vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Overige gronden (verspreid liggende percelen) zijn percelen die in het verleden zijn gekocht 
ten behoeve van de gemeentelijke grondexploitatie en die niet meer hieraan worden 
toegerekend. Grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs. Indien de marktwaarde lager is dan de verkrijgings- of 
vervaardigingsprijs worden de grond- en hulpstoffen tegen deze lagere marktwaarde 
gewaardeerd.

Uitzettingen (looptijd korter dan één jaar)
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid 
is een voorziening in mindering gebracht. Op basis van ervaringen uit het verleden wordt 
ingeschat welk percentage uiteindelijk afgeboekt moet worden. Ook worden de individuele 
debiteuren doorlopen om te bepalen of hier relevante dubieuze debiteuren tussen staan.

Voor de naleving van de wettelijke regelgeving omtrent het Schatkistbankieren wordt 
verwezen naar de toelichting op de balans.
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Liquide middelen overlopende activa
Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

Eigen vermogen

In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen 
vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden 
zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van de 
gemeenteraad. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en 
bestemmingsreserves. Zodra de raad aan een reserve een bepaalde bestemming heeft 
gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Heeft een reserve geen bestemming 
dan wordt het een algemene reserve genoemd.

Algemene reserve
» Benoemde risico's volgens de risico-inventarisatie (benodigde weerstandscapaciteit). 
» Onbenoemde risico's (extra buffer vanuit het oogpunt van voorzichtigheid).
» Vrije reserves.

Bestemmingsreserve
» Dekkingsreserve waaruit meerjarig onttrekkingen ten gunste van de exploitatie 

plaatsvinden ter dekking van afschrijvingslasten en/of overige kosten.
» Reserve vervangingsinvesteringen.
» Egalisatiereserves (voor de gesloten exploitaties met betrekking tot lokale heffingen 

en afvalstoffenheffing en de rentedruk).
» Doelreserve nieuw beleid/investeringen.

Voorzieningen

Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeente. Volgens het 
Besluit begroting en verantwoording (BBV) is een voorziening slechts toegestaan indien 
sprake is van te kwantificeren verplichtingen of risico's. Elke voorziening moet de omvang 
hebben van de betreffende verplichting of risico. Voorzieningen worden gewaardeerd op het 
nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Door middel 
van periodieke herijking kan door de Raad besloten worden voorzieningen in te stellen, op 
te heffen danwel (de stortingen in) voorzieningen aan te passen.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op de meerjarenraming van het uit te 
voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarbij 
rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn. In de paragraaf 
"onderhoud kapitaalgoederen" die is opgenomen in voorliggende jaarrekening is het beleid 
terzake nader uiteengezet.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane 
aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Verplichting voortvloeiende uit leasing
De waardering van de verplichting uit hoofde van de financial leasing van de 
vervoermiddelen vindt plaats tegen de contante waarde van de contractueel verschuldigde 
leasetermijnen.
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Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en Garantstellingen

Bij borgstellingen wordt een waarborg voor een bepaald bedrag verleend. Aan de 
passiefzijde van de balans wordt buiten de balanstelling het bedrag opgenomen van de 
borg- en garantstellingen. In de toelichting op de balans wordt een specificatie gegeven van 
de aard van de geldleningen.

Resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten 
en winsten worden slechts genomen, voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. 
Verliezen en risico's, die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, 
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn 
geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop 
het dividend betaalbaar gesteld wordt, conform de voorschriften volgens BBV 2004. 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking 
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. 
schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen 
van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de 
periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten 
zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en 
verlofaanspraken en dergelijke.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt 
geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De 
referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er 
sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting 
gevormd te worden.
De VpB-heffing wordt bepaald op basis van de fiscale grondslag. Dit betekent dat de fiscale 
winstbepaling extracomptabel plaatsvindt en er geen latente belastingvorderingen en/of 
schulden worden gevormd.

133



134



BALANS
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De balans wordt weergegeven voor bestemming resultaat.
Balans per 31 december 2016
(bedragen X C 1.000)

ACTIVA Ultimo 2016 Ultimo 2015

Vaste activa

Immateriële vaste activa 25 0

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen 0 0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 0 0
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 25 0

Materiële vaste activa 123.574 123.477

Investeringen met een economisch nut 110.095 111.126
Investeringen economisch nut waarvoor ter bestrijding 
van de kosten een heffing kan worden geheven

13.479 12.351

Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een 
maatschappelijk nut

0 0

Financiële vaste activa 5.044 6.252

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen
Leningen aan:

176 176

- woningbouwcorporaties 2.129 3.029
- overige verbonden partijen 26 26
Overige langlopende leningen u/g 2.705 2.985
Overige uitzettingen (looptijd van ä 1 jaar) 8 8
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 0 28

Totaal vaste activa 128.643 129.729

Vlottende activa

Voorraden 108.492 99.382

Grond- en hulpstoffen:
- niet in exploitatie genomen bouwgronden 0 0
- overige grond- en hulpstoffen 1.720 2.423
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 106.772 96.959

Uitzettingen (looptijd korter dan één jaar) 12.389 12.311

Vorderingen op openbare lichamen 5.668 6.586
Rekening-courantverhoudingen Rijk 2.643 0
Overige Vorderingen 4.078 5.724

Liquide m iddelen 16 11

Kassaldi 16 11
Banksaldi 0 0

Overlopende activa 5.016 3.623

Nog te ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen 1.928 1.389
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen 3.088 2.234

Totaal vlottende activa 125.912 115.327

TOTAAL ACTIVA 254.555 245.056
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Balans per 31 december 2016
(bedragen X C 1.000)

PASSIVA Ultimo 2016 Ultimo 2015

Vaste passiva

Eigen vermogen 61.268 51.599

Algemene reserve 35.677 22.583
Bestemmingsreserves 24.689 27.368
Gerealiseerd resultaat 902 1.648

Voorzien ingen 13.278 13.122

Voorzieningen 13.278 13.122

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 
één jaar of langer

124.669 139.381

Onderhandse leningen van:
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen
- overige sectoren

124.669
0

139.381
0

Totaal vaste passiva 199.215 204.102

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rente typische 
looptijd korter dan één jaar

22.744 11.248

Kasgeldlening aangegaan bij openbare lichamen 8.998 0
Overige kasgeldleningen 0 0
Banksaldi 6.326 4.105
Overige schulden 7.421 7.143

Overlopende passiva 32.596 29.706

Nog te betalen bedragen 6.574 7.182
De van EU, Rijk en provincie ontvangen voorschotbedragen
voor specifieke uitkeringen 25.509 21.796
Overige vooruit ontvangen bedragen 513 728

Totaal vlottende passiva 55.340 40.954

TOTAAL PASSIVA 254.555 245.056

Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen
of garantstellingen zijn verstrekt 145.289 128.978
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Toelichting op de balans per 31 december 2016
De in deze toelichting opgenomen bedragen in de financiële verloop overzichten moeten 
worden gelezen als x C 1.000.

ACTIVA

Vaste activa
Vaste activa wordt onderverdeeld in drie soorten, te weten immateriële vaste activa, 
materiële vaste activa en financiële vaste activa. Hieronder wordt het verloop voor 2016 
weergegeven. Investeringen worden afgeschreven conform de lineaire 
afschrijvingsmethodiek. Voor een toelichting op de gehanteerde afschrijvingstermijnen 
wordt verwezen naar de paragraaf "Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling".

Immateriële vaste activa
De post immateriële vaste activa wordt onderscheiden in:

Boekwaarde Boekwaarde 
31/12/2016 31/12/2015

Kosten afsluiten geldleningen 

Kosten onderzoek en ontwikkeling 

Bijdragen aan activa in eigendom van derden *

0 0

0 0

25 0

Totaal 25 0

* De Bijdrage aan activa in eigendom van derden is door een wetswijziging van de 
Financieel Vaste Activa (FVA) naar de Immaterieel Vaste Activa (IVA) verhangen.

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa 
gedurende het jaar 2016:

Boek
waarde
31-12

15

Stelsel
wijziging

Boek
waarde
1/1/16

Inves
teringen

Desin-
veste-
ringen

Afschrij
vingen

Bijdrag 
en van
derden

Afwaar
deringen

Boek
waarde

31/12/16

Kosten verbonden aan het

sluiten van geldleningen en 

het saldo van agio/disagio 

Kosten van onderzoek en

0 0 0 0

ontwikkeling 0 0 0 24 24 0 0 0 0
Bijdragen activa in eigendom d0e 28 28 87 87 3 0 0 25

Totaal 0 28 28 111 111 3 0 0 25
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Materiële vaste activa
De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde Boekwaarde 
31/12/2016 31/12/2015

In erfpacht uitgegeven gronden 37 37
Investeringen waarvan ter bestrijding van de kosten een
heffing kan worden geheven 13.479 12.351
Overige investeringen met een economisch nut 110.058 111.089
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend
maatschappelijk nut  0_____________0

Totaal 123.574 123.477

De boekwaarde van de erfpachtgronden is in het boekjaar niet gemuteerd.

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen 
met economisch nut waarvan ter bestrijding van de kosten een heffing kan 
worden geheven (Riolering, afval en begraafplaats) weer:

Boek Inves Desin- Afschrij- Bijdragen Afwaar- Boek
waarde
1/1/16

teringen veste-
ringen

vingen van
derden

deringen waarde
31/12/16

Gronden en terreinen (afval) 725 0 0 0 0 0 725
Woonruimten 0 0 0 0 0 0 0
Gebouwen (begraafplaats) 84 0 0 6 0 0 79
Gebouwen (afval) 1.470 0 0 36 0 0 1.433
Grond-, weg- en waterbouw
kundige werken (riool) 9.616 1.472 0 271 0 0 10.818
Vervoermiddelen 0 0 0 0 0 0 0
Machines, apparaten en 
installaties (afval) 115 10 0 0 0 0 125
Overige vaste activa 
(begraafplaats) 92 0 0 3 0 0 89
Overige vaste activa (afval) 249 0 0 38 0 0 211

Totaal 12.351 1.482 0 354 0 0 13.479
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Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige 
investeringen met economisch nut weer:

Boek
waarde
1/1/16

Inves
teringen

Desin-
veste-
ringen

Afschrij
vingen

Bijdragen
van

derden

Afwaar
deringen

Boek
waarde

31/12/16

Gronden en terreinen 17.481 0 0 393 703 0 16.386
Woonruimten 2.700 0 0 55 0 0 2.645
Gebouwen 73.106 2.110 0 2.293 20 0 72.903
Grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken 8.134 285 0 345 0 0 8.074
Vervoermiddelen 278 54 0 57 0 0 274
Machines, apparaten en
installaties 1.695 753 0 106 0 0 2.341
Ov. materiële vaste activa 7.694 96 0 355 0 0 7.435

Totaal 111.088 3.297 0 3.605 723 0 110.058

Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd 
zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens 
duurzame waardeverminderingen.

Voor toekomstige investeringsuitgaven van investeringen met economisch nut kunnen 
middelen worden gereserveerd, zodat op het moment van vervanging geen sprong in het 
lastenniveau wordt gemaakt. Voor de toekomstige vervanging wordt dan een 
vervangingsreserve gevormd. De volgende vervangingsreserves zijn aanwezig:
Primair onderwijs en Binnenmilieu bestaande scholen.

Voor de dekking van afschrijvingslasten zijn de volgende dekkingsreserves aanwezig: 
Uitkering HNG, Bevorderen energielabel, Kempen Campus en Primair onderwijs.
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De in het boekjaar gedane investeringen met economisch nut staan in onderstaand 
overzicht vermeld.

Omschrijving Bedrag

Verbouwing Kempen Campus -Bk&W-inst 1.258
Riol.verblijfsgebied Look/fase 1 Noord 1.033
Verbreding scholen 352
Verbouwing Kempen Campus -E-inst 314
Actualisatie parkeren parkeergarage 285
KRW-maatregelen 2015-2016 256
Fietsparkeren K.Campus-D/E/F 159
Parkeren PWA 119
Nieuwbouw kinderboerderij 113
verbouwing bibliotheek tbv muziekschool 109
Vervanging rioleringen 2016 95
Vervangingsinvestering binnensport 2016 94
Riolering hoofdwegen Zonderwijk 93
Slimmer Werken 2016 73
Groen/blauwe zone Heerbaan-Rundgraaf 66
Kleinschalige calamiteiten 2016 66
Afkoppelen bij reguliere vervang.2015-16 60
Actualisatie parkeren maaiveld 53
Overige per saldo  180

Totaal 4.779

Voor de relatie met het beschikbaar gestelde krediet verwijzen wij naar het cijfermatige 
overzicht per programma.

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 
maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Boek
waarde
1/1/16

Inves
teringen

Desin-
veste-
ringen

Afschrij
vingen

Bijdragen
van

derden

Afwaar
deringen

Boek
waarde

31/12/16

Gronden en terreinen 0 0 0 0 0 0 0
Grond-, weg- en 
waterbouwkundige werken 
Machines, apparaten en

0 6.824 5.086 0 1.738 0 0

installaties 0 26 26 0 0 0 0

Totaal 0 6.849 5.111 0 1.738 0 0

Onder bijdragen van derden zijn die bijdragen van derden opgenomen, die direct 
gerelateerd zijn aan het betrokken actief.

De investeringsuitgaven van investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend 
maatschappelijk nut worden volledig gedekt ten laste van reserves of de voorziening 
bovenwijkse voorzieningen. De volgende reserves kunnen hier voor worden ingezet: Vrije 
reserve, Vervangingsreserve Grote Werken, Vervangingsreserve openbaar groen, 
Vervangingsreserve Openbare verlichting en Vervangingsreserve verkeerregelinstallaties.
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De in het boekjaar gedane investeringen in de openbare ruimte met een
maatschappelijk nut staan in onderstaand overzicht vermeld.

Omschrijving Bedrag

Aansluiting A67 (BNR) 1.850
Verblijfsgebied 't Look 1.370
Vervanging openbaar groen (alg) 1.170
Vervanging openbare verlichting (alg) 538
COPr/realisatie Noord entree 384
Zilverbaan (WOR) 346
Reconstr. Kempenbaan A2 (BNR) 327
Reconstr. Kempenbaan tussenged. (BNR) 151
Revitalisering De Run 1000 147
Rotonde B.van Hoofflaan - Provincialeweg 105
VCP Heistr./Kruisstr/P.Zuidlaan 2010^11 89
Beheersmaatregelen Cobbeek 2008 85
Verlengde Oersebaan (WOR) 80
Inrichten openbaar gebied PWA 77
Overige per saldo  129

Totaal 6.849

Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2016 wordt in onderstaand 
overzicht weergegeven:

Boek Stelsel Boek Inves- Desin- Aflossingen Boek-
waarde wijziging waarde teringen veste- afschrij- waarde

31/12/15 1/1/16 ringen vingen 31/12/16

Kapitaalverstrekkingen aan:
- deelnemingen 176 0 176 0 0 0 176
- gemeenschappelijke regelingen 0 0 0 0
- overige verbonden partijen 0 0 0 0
Leningen aan:
- woningbouwcorporaties 3.029 0 3.029 0 0 900 2.129
- deelnemingen 0 0 0 0
- overige verbonden partijen 26 0 26 0 0 0 26
Overige langlopende leningen 2.985 0 2.985 142 0 422 2.705
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met 
rentetypische looptijd van ä 1 jaar 0 0 0 0 0 0 0
Uitzettingen in de vorm van
Nederlands schuldpapier met een 
looptijd ä 1 jaar 0 0 0 0 0 0 0
Overige uitzettingen looptijd ä 1 jaar 8 0 8 0 0 0 8
Bijdragen activa in eigendom van 
derden * 28 -28 0 0 0 0 0

Totaal 6.252 -28 6.224 142 0 1.323 5.044

* De Bijdrage aan activa in eigendom van derden is door een wetswijziging van de 
Financieel Vaste Activa (FVA) naar de Immaterieel Vaste Activa (IVA) verhangen.
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De kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen bestaan uit:
Boekwaarde Boekwaarde 
31/12/2016 31/12/2015

Deelname Brabant Water 4 4
Aandelen BNG 80 80
Aandelen Brainport Development NV 92 92

Totaal 176 176

De overige langlopende leningen bestaan uit:
Boekwaarde Boekwaarde
31/12/2016 31/12/2015

HNG uitkering 979 1.190
Geldlening Stg.Parkmanagement Veldhoven 0 0
Leningen u/g: startersleningen 1.726 1.794

Totaal 2.705 2.985

De overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar bestaan uit:
Boekwaarde Boekwaarde
31/12/2016 31/12/2015

Diverse obligaties 8 8

Totaal 8 8
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Vlottende activa

Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

Boekwaarde Boekwaarde
31/12/2016 31/12/2015

Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:
overige grond- en hulpstoffen 1.720 2.423

Sub-totaal 1.720 2.423

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 106.772 96.959
Gereed product en handelsgoederen 0 0
Vooruitbetalingen 0 0
Sub-totaal 106.772 96.959

Totaal 108.492 99.382

Van de overige grond- en hulpstoffen kan van het verloop in 2016 het volgende overzicht 
worden weergegeven:

Boek Afboe Inves Inkom Winst Boek- Voor- Balans
waarde

01/01/16
king terin

gen
sten uitname waarde

31/12/16
ziening
verlies
latend

complex

waarde
31/12/16

Overige grond- en hulpstoffen
Verspreid liggende percelen 2.423 0 0 -703 0 1.720 1.720

Totaal 2.423 0 0 -703 0 1.720 0 1.720

Van de in exploitatiegenomen gronden (IEG) kan van het verloop in 2016 het volgende 
overzicht worden weergegeven:

Boek- Overhe Afboe Inves Inkom Winst Boek Voor- Balans

waarde veling king terin sten uitname waarde ziening waarde

01/01/16 tussen gen 31/12/16 verlies- 31/12/16

IEG en latend

NIEG complex

In exploitatieaenomen aronden (IEG)

Habraken 38.880 0 949 -308 0 39.521 -13.180 26.341
Slot Oost 2.513 0 82 0 0 2.595 2.595
Noordrand Meerstraat -957 0 104 -1.321 1.000 -1.174 -1.174

Noordrand Zandven 2.235 0 86 0 0 2.321 2.321
Kasteel Zuijderwijck (Springplank) 434 0 21 0 0 455 455
Zilverackers, De Drie Dorpen 65.110 0 2.497 -117 0 67.490 0 67.490

Alm/phoenix 307 0 7 0 0 313 -88 225
Zilverackers, Oerle-zuid 10.695 0 1.066 -3.720 0 8.041 0 8.041
Schippershof 131 0 26 -20 0 137 137
Leuskenhei 712 50 125 -1.048 161 0 0
De Hoge Boght -800 0 21 0 400 -379 -379
Heistraat Zoom 92 0 3 0 0 95 95

Centrumontwikkeling cinema 165 -245 363 -283 0 0 0 0
Entrada II 588 0 37 0 0 625 625

Totaal 120.105 0 -195 5.387 -6.818 1.561 120.040 -13.268 106.772

Verwachting complexen met kostprijscalculatie (incl. inflatie):
Nog te maken kosten

Nog te verwachten opbrengsten
Verwacht exploitatie-resultaat (-/- is voordelig)

90.143

212.766
-15.851
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De waardering van de in exploitatie genomen gronden is gebaseerd op de inzichten van 
februari 2017 en de daarbij behorende inschatting van uitgangspunten, parameters en 
risico's. De parameters vormen input voor de berekeningen bij de jaarrekening 2016. Alle 
bouwgrondexploitaties gaan uit van de netto contante waarde per 01-01-2017. De hierbij 
gehanteerde parameters zijn:
Rente 2,1 0Zo op jaarbasis;
Disconteringsvoet 2,00Zo (op basis van BBV-regelgeving);
Kostenstijging op jaarbasis;
- 2017 t/m 2020: 2,00Zo

- 2021 en verder: 2,00Zo 

Opbrengstenstijging op jaarbasis;
- 2017: 9,20Zo voor grondgebonden woningen, overig 0,0Z
- 2018 t/m 2020: 0,0Z
- 2021 t/m 2025: 2,0Z
- 2025 en verder: 0,0Z

Uiteraard betreft dit een inschatting die periodiek wordt herzien en waarbij de waardering in 
het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Het college is van mening dat op 
basis van de huidige informatie en inzichten de beste schatting is gemaakt voor de 
waardering van de in exploitatie genomen gronden. De risico's zijn nader toegelicht in de 
paragraaf Grondbeleid en de paragraaf Weerstandsvermogen in het jaarverslag. De grootste 
risico's ten aanzien van de huidige schattingen en de mogelijke uitkomst daarvan zijn 
gelegen in de complexen Habraken en Zilverackers drie dorpen. Ten aanzien van deze 
complexen merken wij het volgende op:

Habraken
De boekwaarde van het complex Habraken bedraagt per 31 december 2016 C 39,5 miljoen. 
In het Stedelijk Gebied Eindhoven zijn afspraken gemaakt om te komen tot een aanpassing 
van het aanbod van bedrijventerreinen, waar onder ook bedrijventerrein Habraken. Naar 
verwachting zullen colleges en gemeenteraden medio 2017 hierover besluiten nemen. Sinds 
de jaarrekening 2014 is een voorziening voor de BGE Habraken gevormd op basis van het 
schrappen van ca. 30 ha. bedrijfsgrond. Bij de jaarrekening 2016 is de voorziening 
bijgesteld op basis van het schrappen van ca. 15 ha. bedrijfsgrond. Daarnaast is 15 ha. nu 
aangeduid ten behoeve van circulaire bedrijvigheid, waarbij er vanuit wordt gegaan dat 
deze volledig tot ontwikkeling komt.

Zilverackers drie dorpen
De boekwaarde van het complex Zilverackers drie dorpen bedraagt per 31 december 2016 
C 67,5 miljoen. De gemeente schat in dat met dit project na afronding van de verkopen ten 
aanzien van het complex Oerle Zuid in 2018 gestart gaat worden met het bouw- en 
woningrijp maken en de verkoop van kavels. De gemeente is daarover in gesprek met een 
marktpartij. De gemeente verwacht dan in een periode van 10 jaar de geplande woningen 
te verkopen, wat een opbrengstwaarde van C 142,1 miljoen vertegenwoordigt. In het 
Stedelijk Gebied Eindhoven is aandacht voor de kwaliteit en programmering van de 
woningbouw in de regio. Dit kan leiden tot een mogelijke verdunning van de woningbouw in 
Zilverackers, de Drie Dorpen (aantal woningen). In de scenarioberekeningen is hiermee 
rekening gehouden.

Scenarioberekeningen
Om inzicht te verkrijgen in de aannames en de bandbreedtes van de eindwaarden van de 
bouwgrondexploitaties zijn er enkele scenario's berekend met betrekking tot 
renteontwikkelingen en inflatieontwikkelingen.

Op dit moment rekent de gemeente met een rekenrente van 2,1Z voor de gehele looptijd. 
De rekenrente wordt conform het gemeentelijk beleid jaarlijks geactualiseerd. Indien de 
grondexploitaties doorgerekend worden met een verhoging met een rentepercentage van 
1,0oZo per jaar, dan is het effect op de totale eindwaarde circa C 8,0 miljoen nadelig.
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Op dit moment rekent de gemeente voor de periode van 2021 tot en met 2025 met een 
jaarlijkse opbrengststijging van 2,00Zo. De gemeente loopt een risico dat indien deze 
opbrengstenstijging niet gerealiseerd kan worden dit een effect heeft op het resultaat van 
de grondexploitatieportefeuille. Indien de grondexploitaties doorgerekend worden met een 
opbrengstenstijging ter hoogte van 0,00Zo over de gehele looptijd, dan is het effect op de 
totale eindwaarde circa C 9,7 miljoen nadelig.

Indien in de BGE Zilverackers De Drie Dorpen uitgegaan wordt van de huidige plannen, bij 
gelijkblijvend uitgeefbaar gebied, dan bedraagt het eindresultaat C 24,2 miljoen positief. 
Het resultaat op eindwaarde is in dit scenario positiever dan de eindwaarde van de BGE in 
de jaarrekening 2016. Dit komt omdat hierbij uitgaan wordt van dezelfde oppervlakte van 
de uitgeefbare meters. Met name de afmetingen van de vrije sector kavels zijn in dit 
scenario groter en de opbrengsten ook.

Uitzettingen korter dan één iaar
De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als 
volgt gespecificeerd worden:

Saldo Voorziening Gecorrigeerd Saldo

Soort vordering
31/12/16 oninbaar-

heid
saldo

31/12/16
31/12/15

Vorderingen op openbare lichamen 
Verstrekte kasgeldleningen aan

5.668 5.668 6.586

openbare lichamen 0 0 0
Overige verstrekte kasgeldleningen 0 0 0
Uitzettingen 's Rijks schatkist ^jr 0 0 0
Rekening-courantverhoudingen Rijk 
Rekening-courantverhoudingen met

2.643 2.643 0

niet-financiele instellingen
Uitzettingen in de vorm van Nederlands

0 0 0

schuldpapier ^jr 0 0 0
Overige vorderingen 4.742 664 4.078 5.724
Overige uitzettingen 0 0 0

Totaal 13.053 664 12.389 12.310

Liquide middelen
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde Boekwaarde 
31/12/2016 31/12/2015

Kassaldi
Banksaldi

16 11 
0 0

Totaal 16 11
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Overlopende activa
De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

Boekwaarde Boekwaarde
31/12/2016 31/12/2015

Nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen ontstaan 
door voorfinanciering op uitkering met specifiek bestedingsdoel 1.928 1.389
Overige nog te ontvangen bedragen 1.473 845
Startersleningen 656 549
Vooruitbetaalde bedragen 959 840

Totaal 5.016 3.623

De in de balans opgenomen nog te ontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen, 
ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, kunnen als 
volgt gespecificeerd worden:

Soort vordering
Saldo

01/01/2016
Toevoegingen Ontvangen

Bedragen
Saldo

31/12/2016

Subsidie RSP aansluiting A67 (NL overig) 996 0 0 996
Subsidie Brainport Avenue (NL overig) 382 525 0 907
Voorschot WVG 0 21 21 0
Voorschot WWB 11 218 204 25

Totaal 1.389 764 225 1.928
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PASSIVA

Eigen vermogen
Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

Boekwaarde Boekwaarde 
31/12/2016 31/12/2015

Algemene reserves 
Bestemmingsreserves 
Gerealiseerd resultaat

35.677
24.689

902

22.583
27.368

1.648

Totaal 61.268 51.599

Het verloop in 2016 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven.

Saldo Resultaat Toe Ont Dekking Saldo
31/12/2015 2015 voeging trekking afschrij 31/12/2016

Reserves vingen
Saldo rekening 1.648 -1.648 902 0 0 902

Risicoreserve (benoemde risico's) 3.391 0 0 55 0 3.336
Risicoreserve (onbenoemde risico's) 10.000 0 0 0 0 10.000
Vrije reserve 9.192 1.648 16.082 4.581 0 22.340

Totaal algemene reserves 22.583 1.648 16.082 4.636 0 35.677

Dekkingsreserve uitkering HNG 1.190 0 0 211 0 979
Dekkingsreserve primair onderwijs 11.275 0 0 0 465 10.810
Dekkingsreserve bevordering energielabel 918 0 0 0 52 865
Dekkingsreserve Kempen Campus 2.684 0 0 0 117 2.567
Vervangingsreserve openbare verlichting 3.221 0 278 538 0 2.961
Vervangingsreserve openbaar groen 3.514 0 373 1.170 0 2.717
Vervangingsreserve VRI 660 0 259 806 0 114
Doelreserve stimuleringsfonds Brainport 321 0 40 0 0 361
Doelreserve GISV 1.070 0 0 419 0 651
Doelreserve brede school midden 0 0 63 63 0 0
Doelreserve grote werken 0 0 92 92 0 0
Doelreserve P.W.A.-school 0 0 103 103 0 0

Doelreserve basis op orde 715 0 233 115 68 765
Doelreserve sociaal lokaal deelfonds 1.637 0 2.477 2.283 0 1.831
Afbouw BGE complexen 161 0 50 144 0 67

Totaal bestemmingsreserves 27.368 0 3.970 5.946 703 24.689

TOTAAL RESERVES 49.951 1.648 20.052 10.582 703 60.366
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De algemene reserves zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

1) Risicoreserve benoemde risico's. Dit zijn benoemde risico's volgens de risico- 
inventarisatie (benodigde weerstandscapaciteit).

2) Risicoreserve onbenoemde risico's. Dit zijn onbenoemde risico's en dient als extra 
buffer vanuit het oogpunt van voorzichtigheid.

3) Vrije reserve.

De bestemmingsreserves zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

1) Dekkingsreserve waaruit meerjarig onttrekkingen ten gunste van de exploitatie 
plaatsvinden ter dekking van afschrijvingslasten en/of overige kosten.

2) Reserve vervangingsinvesteringen.
3) Doelreserve nieuw beleid/investeringen.

Risicoreserve (benoemde risico's)
Het verloop van de Risicoreserve (benoemde risico's) in 2016 i s als
volgt:
Stand per 31-12-2015 3.391
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming

Ophoging risicoreserve tlv vrije reserve ___________0.

___________0. +
2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming

Vergoeding frictiekosten Art4U uit risicoreserve 55
Vrijval tgv vrije reserve ___________0.

__________55. -
Sta nd per 31-12-2016 3.336

In de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting wordt een uiteenzetting van specifieke 
en algemene risico's gepresenteerd. Door risicomanagement kunnen de negatieve effecten 
worden geminimaliseerd of voorkomen. Voor de ongedekte risico's dient een risicoreserve te 
worden aangehouden. Met behulp van een simulatiemodel kan het benodigde bedrag 
worden berekend. Dit bedrag moet worden verminderd met de eventuele onbenutte 
belastingcapaciteit, stille reserves en structurele begrotingsruimte.

In de risicobepaling verdienen de risico's met betrekking tot de bouwgrondexploitatie 
bijzondere aandacht. Enerzijds omdat bij de huidige bedrijvigheid de mogelijke impact zeer 
groot is, anderzijds omdat er naast specifieke risico's per exploitatie ook algemene risico's 
voor de gehele bouwgrondexploitatie van toepassing zijn. De impact van deze algemene 
risico's worden berekend in zogenaamde worst-case-scenario's waar in ieder geval de 
financiële gevolgen van tegenvallers op de parameters rentepercentage, kostenstijging, 
opbrengstendaling en vertraging afzonderlijk in beeld worden gebracht. In combinatie met 
de inschatting van de kans op het zich voor doen van de oorzaken vormt deze informatie 
samen met de specifieke risico's per complex de input voor het simulatiemodel. Het 
gecalculeerde risico per complex wordt vergeleken met het resultaat van het expected-case- 
scenario (de in de begroting opgenomen kostprijscalculatie). Als het risico groter is dan het 
in de begroting opgenomen resultaat wordt voor het verschil een risicoreserve gevormd. 
Indien het risico dit resultaat niet overstijgt wordt geen risicoreserve gevormd.

Risicoreserve (onbenoemde risico's)
Het verloop van de Risicoreserve (benoemde risico's) in 2016 is als 
volgt:

Stand per 31-12-2015
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming

Sta nd per 31-12-2016

10.000

___________0. T
10.000

0
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Omdat het onmogelijk is een limitatieve lijst van risico's op te stellen, zal naast de reserve 
benoemde risico's ook een reserve onbenoemde/onvoorziene risico's worden aangehouden. 
De hoogte is vastgesteld op C 10.000.

Vrije reserve
Het verloop van de vrije reserve in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015 9.192
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming

Verkoop gemeentelijke panden 1.613
Vrijval reserves afbouw complexen 128
Vrijval dubbel krediet vervanging VRI kempenbaan 780
Tussentijdse winst Meerstraat 1.000
Tussentijdse winst Hoge Boght 400
Winstneming Leuskenhei 161
Bijstellen verlies en afsluiten cinema 44
Bijstellen afboekverlies Habraken 11.956
Jaarrekeningresultaat 2015 1.648

17.730 +
2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming

Uitgaven investering beheersmaatregelen Cobbeek 85
Uitgaven investering Copr / Noord entree 384
Uitgaven investering rotonde van Hoofflaan 76
Uitgaven investering verblijfsgebied 't Look 1.312
Uitgaven investering herinrichting hoofdwegen zonderwijk -27
Uitgaven investering speelvoorzieningen 21
Uitgaven investering revitalisering de run 1000 147
Vennootschapsbelasting VPB 1
Bijstellen verlies Habraken 2.345
Bijstellen verlies Alm-Phoeniks 22
Storting in doelreserve mfa midden 63
Storting in reserve PWA 103
Storting in reserve Grote Werken 93
Storting in BOVO -43

4.582 -
Sta nd per 31-12-2016 22.340

Indien en voor zover er na de vorming van alle overige beschreven algemene- en 
bestemmingsreserves eigen vermogen resteert, wordt deze gepresenteerd als vrij 
vermogen.

Dekkingsreserve uitkering HNG
Het verloop van de dekkingsreserve uitkering HNG in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015 1.190
1 Onttrekking i.v.m. afschrijving activa

Aflossing van de langlopende vordering HNG _________211

_________211 -
Sta nd per 31-12-2016 979

Per 31 december 1995 is het hypotheekbedrijf HNG verkocht aan NV Bouwfonds 
Nederlandse Gemeenten. Het Bouwfonds heeft zich bereid verklaard medewerking te 
verlenen aan een zekerheidsconstructie voor de betaling van de koopsom. Gedurende 25 
jaar wordt een vaste jaarlijkse bijdrage (annuïteit) in het vooruitzicht gesteld. Voor de 
gemeente Veldhoven is dit C 283. Dit bedrag bestaat uit een rente- en 
aflossingsbestanddeel. Deze bijdrage is van dusdanige omvang en zekerheid dat de 
aflossingsbestanddelen als langlopende vordering aan de actiefzijde van de balans zijn 
opgenomen. Met het aflossingsbestanddeel van de jaarlijkse ontvangst zal de langlopende
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vordering worden verminderd terwijl hetzelfde bedrag ten laste van de dekkingsreserve ten 
gunste van de exploitatie wordt gebracht.

Dekkingsreserve primair onderwijs
Het verloop van de dekkingsreserve primair onderwijs in 2016 is als 
volgt:
Stand per 31-12-2015
1 Toevoegingen u.h.v. Resultaatbestemming

Storting tlv vrije reserve voor aansluiting boekwaarde ____

2 Onttrekking i.v.m. Afschrijving activa
Investeringen primair onderwijs ____

Sta nd per 31-12-2016

11.275

0
0 +

465
_______ 465- -

10.810

Deze dekkingsreserve is bedoeld om de afschrijvingslasten van de investeringen primair 
onderwijs in de exploitatie te dekken.

Dekkingsreserve bevordering energielabel
Het verloop van de dekkingsreserve bevordering energielabel in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015
1 Toevoegingen u.h.v. Resultaatbestemming

Storting tlv vrije reserve voor aansluiting boekwaarde _________0

2 Onttrekking i.v.m. Afschrijving activa
Investeringen energielabel ________53-

Sta nd per 31-12-2016

918

0 +

53 -
865

Deze dekkingsreserve is bedoeld om de afschrijvingslasten van de investering bevordering 
energielabel in de exploitatie te dekken.

Dekkingsreserve Kempen Campus
Het verloop van de dekkingsreserve Kempen Campus in 2016 is als 
volgt:
Stand per 31-12-2015
1 Toevoegingen u.h.v. Resultaatbestemming

Storting vanuit dekkingsreserve voortgezet onderwijs ____

2 Onttrekking i.v.m. Afschrijving activa 
Investeringen voortgezet onderwijs

Sta nd per 31-12-2016

2.684

0
0 +

117
_______ 117- -

2.567

Deze dekkingsreserve is bedoeld om de afschrijvingslasten van de investering Kempen 
Campus sport in de exploitatie te dekken.

Vervangingsreserve openbare verlichting
Het verloop van de vervangingsreserve openbare verlichting in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015 3.221
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming

Toevoeging vanuit exploitatie _______ 278
278 +

2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming
Investering openbare verlichting _______ 538

538 -
Sta nd per 31-12-2016
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Op basis van de in het beheerplan openbare verlichting opgenomen 
vervangingsinvesteringen is deze vervangingsreserve gevormd.

Vervangingsreserve openbaar groen
Het verloop van de vervangingsreserve openbaar groen in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming

Toevoeging vanuit de exploitatie _________373

2 Onttrekking u.h.v. Resultaatbestemming
Investeringen openbaar groen _______ 1.170

Sta nd per 31-12-2016

3.514

373 +

1.170 -
2.717

Op basis van de in het beheerplan openbaar groen opgenomen vervangingsinvesteringen is 
deze vervangingsreserve gevormd.

Vervangingsreserve VRI
Het verloop van de vervangingsreserve VRI in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015 660
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming

Toevoeging vanuit de exploitatie _________259
259 +

2 Onttrekking u.h.v. Resultaatbestemming
Vrijval t.g.v. vrije reserve 780
Investeringen verkeersregelinstallatie __________25.

_________805. -
Sta nd per 31-12-2016 114

Op basis van de in het VRI (VerkeerRegelInstallatie) beheerplan opgenomen 
vervangingsinvesteringen is deze vervangingsreserve gevormd.

Doelreserve stimuleringsfonds Brainport
Het verloop van de doelreserve stimuleringsfonds Brainport in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015 321
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming

Storting t.l.v. Exploitatie __________40
__________40. +

Sta nd per 31-12-2016 361

Deze doelreserve is voor nog in te dienen projecten en initiatieven m.b.t. Brainport.

Doelreserve volkshuisvestingsfonds (GISV)
Het verloop van de doelreserve volkshuisvestingsfonds (GISV) in 2016 is al s volgt:
Stand per 31-12-2015 1.070
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming

Toevoeging BWS subsidie ___________0.
___________0. +

2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming
Woonvisie 29
Project Bogaerdhoeve Oerle Zuid _________390

_________419 -
Sta nd per 31-12-2016 651
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In februari 2010 is door de raad de woonvisie behandeld. Een van de actiepunten vanuit 
deze visie is dat onderzocht zal worden of en in hoeverre het Volkshuisvestingsfonds kan 
worden ingezet bij de aanpak van complexe opgaven in bestaand stedelijk gebied.

Doelreserve brede school Midden
Het verloop van de doelreserve Brede school Midden in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015 0
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming

Storting vanuit de vrije reserve __________ 63-

2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming
Investering openbare voorziening brede school Midden

Sta nd per 31-12-2016

63 +

63

__________63 -
0

Deze reserve is gevormd om de investeringenlasten te dekken van de investeringen met 
maatschappelijk nut die betrekking hebben op de brede school Midden.

Doelreserve grote werken
Het verloop van de doelreserve grote werken in 2016 is als vol gt:
Stand per 31-12-2015 0
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming

Storting tlv vrije reserve __________92
__________92- +

2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming
Uitgaven investering VCP Heistr. Kruisstr P.Zuidlaan 89
Uitgaven investering VCP/Julianastr./P.Zuidlaan ___________ 3

__________92- -
Sta nd per 31-12-2016 0

Deze reserve dient ter financiering van bovenwijkse infrastructurele investeringen in de 
openbare ruimte. De geactualiseerde berekening Bovenwijkse voorzieningen (BOVO) en 
reserve grote werken is in november 2015 door de Raad vastgesteld en in de begroting 
opgenomen. Deze berekening is qua planning gebaseerd op de notitie uitgangspunten 
woningbouw Veldhoven voor de periode 2006-2030 en geeft een betrouwbaar beeld van het 
verloop van het saldo van de voorziening BOVO en de reserve grote werken.

Doelreserve P.W.A.-school
Het verloop van de doelreserve PWA school in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015 0
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming

Storting vanuit de vrije reserve _________ 103

2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming 
Investering openbare voorziening

Sta nd per 31-12-2016

103 +

103
_________ 103- -

0

Deze reserve is gevormd om de investeringenlasten te dekken van de investeringen met 
maatschappelijk nut die betrekking hebben op de Prins Willem-Alexanderschool.
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Doelreserve basis op orde
Het verloop van de reserve Basis op orde in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015 715
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming

Storting tlv exploitatie  233
_________233- +

2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming
Afschrijvingslasten investering 68
Uitgaven basis op orde  115

_________183- -
Sta nd per 31-12-2016 765

Deze reserve is gevormd om de kosten uit het programma Basis op Orde te dekken. Het 
programma Basis op Orde bestaat uit de volgende zes pijlers:
1. Goede dienstverlening in de frontoffice
2. Informatie delen en verbinden via de midoffice
3. De eenmalige uitvraag van gegevens met de basisregistraties
4. Efficiënt werken in de backoffice
5. Een efficiënte inzet van techniek
6. Organisatie ontwikkeling door leiding en medewerkers.

Doelreserve sociaal lokaal deelfonds
Het verloop van de reserve transities in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming 

Storting tlv exploitatie

2 Onttrekking u.h.v. resultaatbestemming 
Organisatiekosten sociaal domein

Sta nd per 31-12-2016

Deze reserve is opgebouwd uit de overschotten van de invoeringsbudgetten van de drie 
decentralisaties, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het sociaal domein.

Doelreserve afbouw BGE complexen
Het verloop van de doelreserve afbouw complexen in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015 161
1 Toevoegingen u.h.v. resultaatbestemming

Vorming afbouwcomplex Leuskenhei __________50
50 +

2 Onttrekkingen u.h.v. resultaatbestemming
BGE complex Noordrand 9071 vrijval tgv vrije reserve
BGE complex Strijpsebaan vrijval tgv vrije reserve 68
BGE complex Mira vrijval tgv vrije reserve 40
BGE complex Rosep vrijval tgv vrije reserve 6
BGE complex Zoestraat vrijval tgv vrije reserve 7
BGE complex Kemphaan uitgaven 17
BGE complex Berkt 3e fase 9095 vrijval ___________ 6

_________ 144 -
Sta nd per 31-12-2016 67

Deze doelreserve wordt gevoed wanneer een grondexploitatie complex financieel wordt 
afgesloten (het resultaat wordt genomen) terwijl er nog wat laatste werkzaamheden 
moeten worden uitgevoerd. De uitgaven voor deze werkzaamheden worden uit deze reserve 
gedekt.

1.637

2.477
_______ 2.477 +

2.283
_______ 2.283 -

1.831
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Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2016 wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Saldo Toe Vrijval Aan Saldo
31/12/2015 voeging wending 31/12/2016

Voorzieningen

Onderhoud eigendommen 981 788 0 1.076 693
Voorziening bovenwijkse voorzieningen 1.133 -12 0 1.121 0
Voorziening wethouderspensioenen 1.937 926 0 73 2.790
Voorziening onderhoud wegen 704 1.011 0 782 932
Voorziening rioolbeheer: onderhoud 0 0 0 0 0
Voorziening rioolbeheer: vervanging -1.289 930 0 1.472 -1.831
Voorziening rioolbeheer: dekking 8.081 1.472 0 195 9.358
Voorziening rioolbeheer: egalisatie 1.295 275 0 355 1.215
Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing 225 14 0 174 66
Voorziening landschap 55 0 0 0 55

Totaal voorzieningen 13.122 5.404 0 5.249 13.278

Aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening 
gebracht.

Voorziening onderhoud eigendommen
Het verloop van de voorziening onderhoud eigendommen in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015 981
1 Toevoeging vanuit exploitatie

Huurinkomsten 171
Storting tlv exploitatie 517
Groot onderhoud parkeergarage  100

788 +
2 Aanwending gemeentelijke gebouwen  1.076

_______ 1.076 -
Sta nd per 31-12-2016 693

De voorziening onderhoud eigendom is een onderhoudsvoorziening voor gebouwen met als 
doel het voorkomen van pieken en dalen in de exploitatie.
De basis voor de berekening van de onderhoudsvoorziening voor openbare eigendommen is 
de onderhoudsplanning zoals die door de afdeling wordt opgesteld en bijgehouden.
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Voorziening bovenwijkse voorzieningen
Het verloop van de voorziening bovenwijkse voorzieningen (BOVO) in 2016 is als
volgt:
Stand per 31-12-2015 1.133
1 Toevoegingen

Toevoegingen tlv vrije reserve -43
Toevoegingen vanuit bestemmingsplanwijzigingsverzoeken 31

-12 4
2 Onttrekking

Uitgaven investering verlengde Oersebaan 80
Uitgaven investering verlengde Heerbaan 17
Uitgaven investering Zilverbaan 66
Uitgaven investering Aansluiting A67 840
Uitgaven investering reconstructie kempenbaan tussengedeelte 88
Uitgaven investering reconstructie kempenbaan A2 30

1.121 -
Sta nd per 31-12-2016 0

Deze voorziening dient ter financiering van bovenwijkse infrastructurele investeringen in de 
openbare ruimte met een verplicht karakter. De geactualiseerde berekening Bovenwijkse 
voorzieningen (BOVO) en reserve grote werken is in november 2016 door de Raad 
vastgesteld en in de begroting opgenomen. Deze berekening is qua planning gebaseerd op 
de notitie uitgangspunten woningbouw Veldhoven voor de periode 2006-2030 en geeft een 
betrouwbaar beeld van het verloop van het saldo van de voorziening BOVO en de reserve 
grote werken. De bijdrage vanuit de bouwgrondexploitaties is gemiddeld van C 8 per woning 
equivalent.

Voorziening wethouderspensioenen
Het verloop van de voorziening wethouderspensioenen in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015 1.937
1 Toevoegingen

Stortingen pensioenverplichtingen _________926

2 Onttrekking
Uitbetaling pensioenen

Sta nd per 31-12-2016

926 +

73
__________73 -

2.790

Op grond van de wet APPA hebben alle gemeenten de verplichting om politiek ambtsdragers 
(i.c. wethouders) of diens nagelaten betrekkingen van een inkomen te voorzien bij 
ouderdom (65 jaar), overlijden, arbeidsongeschiktheid en I of tijdens een wachttijdperiode. 
Tot 2012 heeft onze gemeente gekozen voor een verzekeringsconstructie. Na een analyse is 
besloten om de ouderdoms- en nabestaandenpensioenen voor wethouders niet langer te 
(her)verzekeren, maar over te gaan tot het inrichten van deze voorziening voor hetzelfde 
doel. De reeds "gespaarde" bedragen via de (her)verzekeringsconstructie blijven bij de 
respectieve verzekeraars ondergebracht tot het verzekerd voorval zich voordoet.
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Voorziening onderhoud wegen
Het verloop van de voorziening onderhoud wegen in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015 704
1 Toevoegingen vanuit exploitatie

Inkomsten wegen 160
Beheerplan _________850

1.010 +

2 Onderhoudskosten _________ 782
_________782 -

Sta nd per 31-12-2016 932

De voorziening onderhoud wegen is een onderhoudsvoorziening voor het wegennet met als 
doel het voorkomen van pieken en dalen in de exploitatie.
De basis voor de berekening van de onderhoudsvoorziening is de onderhoudsplanning zoals 
die door de afdeling wordt opgesteld en bijgehouden.

Voorziening rioolbeheer
De voorziening rioolbeheer is gebaseerd op zowel onderhouds- als 
vervangingsverplichtingen uit het Gemeentelijke Riolerings Plan (GRP).
In februari 2015 is het V-GRP 2015-2019 door de Raad vastgesteld. De vervangingen 
alsmede het beheer en onderhoud van deze jaarrekening zijn direct te relateren aan het 
GRP. In het GRP 2015-2019 opgenomen bedrag aan investeringen voor 2016 bedroeg 
C 2.963. Door begrotingswijzigingen is het totaalbedrag aan investeringen riolering 2016 
C 1.434. In 2016 is in totaal voor C 1.472 uitgegeven aan de investeringen voor riolering. 
Hiervan wordt C 60 doorgeschoven naar 2017 en is -C 99 afgesloten bij de jaarrekening.

De lasten en baten die verbonden zijn met het rioolstelsel worden in de volgende
componenten ingedeeld:
* Exploitatie: de jaarlijks terugkerende lasten van beheer, klein onderhoud, energie, 

schoonhouden, administratie, verzekering, enz.
* Voorziening rioolbeheer onderhoud: dit betreffen de kosten van groot 

onderhoud.
* Voorziening rioolbeheer vervanging: hierin wordt het te sparen bedrag voor de 

investeringen, zoals opgenomen in het grp, gestort en wordt het bedrag aan 
boekwaarde van de investeringen onttrokken ten gunste van het rioolbeheer 
dekking.

* Voorziening rioolbeheer dekking: tegenover de afschrijvingslasten van de 
geactiveerde investeringen staat een onttrekking uit deze voorziening ter dekking.

* Egalisatie tarief: verrekening van het jaarrekening resultaat met het tarief.

Voorziening rioolbeheer: onderhoud
Het verloop van de voorziening rioolbeheer: onderhoud in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015 0
1 Toevoeging vanuit exploitatie ____________

2 Storting in voorziening rioolbeheer vervanging

Sta nd per 31-12-2016

0 +
0

___________2 -
0
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Voorziening rioolbeheer: vervanging
Het verloop van de voorziening rioolbeheer: vervanging in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015 -1.289
1 Toevoeging vanuit exploitatie _________ 930

2 Onttrekking naar voorziening rioolbeheer: dekking

Sta nd per 31-12-2016

930 +
1.472

_______ 1.472 -
-1.831

Voorziening rioolbeheer: dekking
Het verloop van de voorziening rioolbeheer: dekking in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015 8.081
1 Toevoeging vanuit voorziening rioolbeheer: vervanging _______ 1.472

1.472 +
2 Onttrekking i.v.m. afschrijving activa _________ 195

_________ 195 -
Sta nd per 31-12-2016 9.358

Voorziening rioolbeheer: egalisatie
Het verloop van de voorziening rioolbeheer: egalisatie in 2016 is als 
volgt:
Stand per 31-12-2015 1.295
1 Toevoeging vanuit exploitatie 7

Storting ivm 1000Zo kostendekkendheid _________ 268

275 + 
355 

0
_________355 -

Sta nd per 31-12-2016 1.215

2 Terugbetaling aan burgers 2016
Onttrekking ivm 1000Zo kostendekkendheid

Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing
Het verloop van de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015 225
1 Toevoeging vanuit exploitatie kostendekkendheid __________ 14

2 Terugbetaling aan burgers 2016
Onttrekking ivm 1000Zo kostendekkendheid

Sta nd per 31-12-2016

14 +
16

157
_________ 174 -

66

Voorziening landschap
Het verloop van de voorziening landschap in 2016 is als volgt:
Stand per 31-12-2015 55
1 Toevoeging vanuit exploitatie ____________

2 Onttrekking

Sta nd per 31-12-2016

0 +
0

___________5 -
55

Deze voorziening is voor de planvorming en uitvoering van projecten gerelateerd aan de 
provinciale landschapsinvesteringen.
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Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

Obligatieleningen 
Onderhandse leningen

binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
binnenlandse banken en overige financiele instellingen
binnenlandse bedrijven
Openbare lichamen
overige binnenlandse sectoren
buitenl. Inst., fondsen, banken, bedrijven en ov. sectoren

Door derden belegden gelden 
Waarborgsommen

Boekwaarde
31/12/2016

0

Boekwaarde
31/12/2015

0

0
124.669

0
0
0
0

124.669
0
0

0
139.381

0
0
0
0

139.381
0
0

Totaal 124.669 139.381
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het 
jaar 2016.

Saldo Vermeer- Aflossingen Saldo
1/1/2016 deringen 31/12/2016

Obligatieleningen 
Onderhandse leningen 
Door derden belegde gelden 
Waarborgsommen

0 0
139.381 0 14.712 124.669

0 0
0 0

Totaal 139.381 0 14.712 124.669

De totale rentelast voor het jaar 2016 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt 
C 3.762.

Vlottende passiva
Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

Boekwaarde Boekwaarde 
31/12/2016 31/12/2015

Schulden < 1 jaar 
Overlopende passiva

22.744 11.248
32.596 29.706

Totaal 55.340 40.954
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Kortlopende schulden
De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde Boekwaarde 
31/12/2016 31/12/2015

Kasgeldlening aangegaan bij openbare lichamen 
Overige kasgeldleningen 
Banksaldi 
Overige schulden

8.997 0
0 0

6.326 4.105
7.421 7.143

Totaal 22.744 11.248

Overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Boekwaarde Boekwaarde 
31/12/2016 31/12/2015

Nog te betalen bedragen
De van EU, Rijk en provincie ontvangen voorschotbedragen 
voor specifieke uitkeringen 
Overige vooruit ontvangen bedragen

6.574 7.182

25.509 21.796
513 728

Totaal 32.596 29.706

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven over de van EU, Rijk en provincie 
ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen over het jaar 2016.

Saldo Ontvangen Vrijgevallen Terug Saldo
01/01/16 bedragen bedragen betalingen 31/12/16

Bodemgelden ISV2 (NL overig) 56 0 0 0 56

Kempenbaan A2 (Rijk) 4.646 4.750 296 0 9.100

Kempenbaan A67 (Rijk) 122 0 0 0 122
A67 aansluiting Kempenbaan West* (NL overig) 14.135 0 461 0 13.674

Zilverbaan (NL overig) 1.801 0 279 0 1.522

Run 2000 (NL overig) 225 0 0 0 225

Slowlane (NL overig) 810 0 0 0 810

Totaal 21.795 4.750 1.036 0 25.509

*In 2016 is C 461 aan kosten gerealiseerd voor het project Aansluiting A67 Veldhoven 
West, binnen de subsidie van C 15 miljoen vanuit het programma Brainport Avenue. Het 
betreffen voornamelijk kosten voor:

- Het opstellen van het contractdossier voor de aanbesteding van de uitvoering;
- Het uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden;
- Begeleiding en advisering in de beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan;
- Voorbereidende werkzaamheden voor het rooien van bomen;
- Begeleiding en advisering voor verschillende grondverwervingstrajecten;
- Ambtelijke uren en projectleiding.

Het project wordt uitgevoerd conform de Businesscase Brainport Avenue uit 2009, de 
beschikking van het Ministerie van Economische Zaken uit 2010 met kenmerk 
OI/REB/10011011 en de gewijzigde beschikkingen uit 2012 en 2014. De gerealiseerde 
uitgaven onder deze subsidie zijn getoetst aan de hand van de voorwaarden in de 
beschikkingen, voor zover deze direct van toepassing zijn op de gemeente Veldhoven.
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Waarborgen en garanties
Het bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt
naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:

Garantie/ Oorspronkelijk Borgstelling Restant Restant
achtervang bedrag 1/1/2016 31/12/2016

Geldnemer
T.C. Metzpoint Garantie 261 1000Zo 43 41
R.K.V.V.O. Garantie 30 1000Zo 15 14
Stg. Bejaardenhuisvesting Garantie 2.783 1000Zo 222 0

Totaal garantie 3.074 280 55

Woonstichting 'thuis (Aert Swaens) Achtervang 159.666 1000Zo 116.263 112.908
Woningstichting Wooninc. (De Kempen) Achtervang 13.181 100Z 12.435 12.326
Stichting Woonbedrijf SWS. Hhvl Achtervang 20.000 100Z 0 20.000

Totaal achtervang 192.847 128.698 145.234

Totaalbedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen 195.920 128.978 145.289

In 2016 zijn geen bedragen betaald wegens de verleende borg- en garantiestellingen. 

Langlopende financiële verplichtingen
De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de 
balans blijkende, financiële verplichtingen.
Wegens operational lease overeenkomsten voor computers zijn verplichtingen aangegaan. 
De restant schuld per 31 december 2016 bedraagt C 276.
Het gekapitaliseerde overlopende vakantiegeld- en (spaar)verlofaanspraken bedraagt per 31 
december 2016 C 566.

Eigen bijdrage op grond van de WMO
Inwoners met een individuele voorziening/hulpmiddel in natura of PGB zijn hiervoor op 
grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) een eigen bijdrage verschuldigd. 
Het CAK is op grond van de Wmo wettelijk verantwoordelijk voor het vaststellen, opleggen 
en innen van de eigen bijdrage. De gemeente krijgt om privacy redenen en op grond van 
wet bescherming persoonsgegevens geen informatie over geïnde eigen bijdrage per 
individu, maar krijgt enkel managementgegevens over groepen en het totaal. Deze 
informatie is voor de gemeente ontoereikend om de juistheid van de eigen bijdragen te 
kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen 
bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid 
voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke 
verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeente geen zekerheid over omvang 
en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen als gevolg van het niet kunnen 
vaststellen van de juistheid op persoonsniveau.

Uitbreiding Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Vanwege de uitbreiding van de Wmo zijn de volgende overeenkomsten afgesloten:

Contract Looptijd Contractwaarde Opmerkingen
Deelovereenkomst
Maatwerkvoorziening Begeleiding 18+

Januari 2015 - 
Maart 2019

openeinde regeling 
/geen
omzetgarantie

Nieuwe cliënten.
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Jeuadwet
Hieronder een overzicht van de afgesloten contracten voor de jeugdwet vanaf 2017:

Contract Looptijd Contractwaarde Opmerkingen

Dienstverlenings- en 
samenwe rkingsovereenko 
mst regionale inkoop 
jeugdhulp

2017 t/m 2020 In 2017: C 61.555 Contract van 20 gemeenten met de 
gemeente Eindhoven om de inkoop van 
jeugdhulp te regelen (DVO). Veldhoven 
heeft Eindhoven opdracht gegeven alle 
inkoop voor de jeugdhulp (verblijf, 
deeltijd en ambulant) te regelen, inclusief 
contractmanagement. Daarnaast koopt 
Eindhoven voor Veldhoven ook in: 
Jeugdbescherming en jeugdreclassering; 
Spoedeisende Zorg; Veilig Thuis; GGZ- 
zorg door ziekenhuizen; Jeuadzora+.

Contracten 
jeugdbescherming en 
jeugdreclassering

2017 t/m 2019 Voor Veldhoven in 
2017:
Voorschotbedrag
C 337.219, te betalen 
uiteindelijk de 
daadwerkelijke 
afname (output)
Als volgt verdeeld:
JBB: C 207.228
LdH: C 8.636
CJVV: C 40.333
WSG: C 81.022

Contracten met 4 Gecertificeerde 
Instellingen, te weten:
1. Jeugdbescherming Brabant
2. Leger des heils
3. Coöperatie Jeugd Veilig Verder
4. William Schrikkergroep
voor de uitvoering van jeugdbescherming 
en jeugdreclassering. Contracten 
afgesloten door Eindhoven onder 
mandaat DVO.

Contract spoedeisende 
zorg

2017 (verlenging 
met 1 jaar van het 
contract 2016)

Voor Veldhoven in 
2017: C 32.209

Contract met Jeugdbescherming Brabant 
(voorheen Bureau Jeugdzorg) 
(gecertificeerde instelling) voor uitvoering 
van spoedeisende zorg Z crisisdienst. 
Contract afgesloten door Eindhoven 
onder mandaat DVO.

Contract Veilig Thuis 
(Advies- en meldpunt 
kindermishandeling en 
steunpunt Huiselijk 
geweld)

2017 Voor Veldhoven in 
2017: C 203.711

Contract met Jeugdbescherming Brabant 
(voorheen Bureau Jeugdzorg) 
(gecertificeerde instelling) voor uitvoering 
van Veilig Thuis (omvorming Advies en 
meldpunt kindermishandeling en
Steunpunt Huiselijk geweld tot integrale 
'Veilig Thuis')
(contract afgesloten door Eindhoven 
onder mandaat DVO).

Contract jeugdzorgplus 2016 t/m 2018 openeinde regeling 
/geen omzetgarantie

Namens Veldhoven door de drie 
zuidelijke provincies (onder mandaat 
Eindhoven DVO) contracten met 5 
jeugdzorgplusinstellingen. De 
gecontracteerde jeugdzorgplus 
instellingen voeren nadat ze daarvoor 
een toekenning hebben gekregen van de 
gemeente de jeugdzorgplus uit tegen het 
afgesproken tarief.

Contract verblijf 2016-2021 openeinde regeling 
/geen omzetgarantie

Namens Veldhoven door Eindhoven 
(onder mandaat DVO) contract met 
aanbieders voor verblijf (bestuurlijke 
aanbesteding)
De gecontracteerde jeuadzorainstellinaen 
voeren nadat ze daarvoor een toekenning 
hebben gekregen van de gemeente de 
jeugdzorg uit tegen het afgesproken 
tarief.

Contract met aanbieders 
voor tweedelijns 
specialistische jeugdhulp

2016-2021 openeinde regeling 
/geen omzetgarantie

Namens Veldhoven door Eindhoven 
(onder mandaat DVO) contract met 
aanbieders voor tweedelijns 
specialistische jeugdhulp (bestuurlijke 
aanbesteding).
De gecontracteerde jeugdzorg 
instellingen voeren nadat ze daarvoor 
een toekenning hebben gekregen van de 
gemeente de jeugdzorg uit tegen het 
afgesproken tarief.
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Contract Looptijd Contractwaarde Opmerkingen

Contract met ziekenhuizen 
voor gespecialiseerde 
GGZ/ADHD-zorg

2016-2021 openeinde regeling 
/geen omzetgarantie

Namens Veldhoven door Eindhoven 
(onder mandaat DVO) contract met 5 
ziekenhuizen voor specifieke producten 
die door kinderartsen onder de jeugdwet 
kunnen worden geleverd (onderhands 
meervoudige aanbesteding).
De gecontracteerde ziekenhuizen voeren 
nadat ze daarvoor een toekenning 
hebben gekregen van de gemeente de 
jeugdzorg uit tegen het afgesproken 
tarief.

Contract met landelijke 
specialistische aanbieders

2017 openeinde regeling 
/geen omzetgarantie

Door VNG met landelijke specialistische 
aanbieders namens alle gemeenten in 
Nederland. De gecontracteerde 
jeugdzorginstellingen voeren nadat ze 
daarvoor een toekenning hebben 
gekregen van de gemeente de jeugdzorg 
uit tegen het afgesproken tarief.
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Uitvoering schatkistbankieren conform wettelijke regelgeving

Drempelbedrag

In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er is 
echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een 
minimumbedrag (afhankelijk van de omvang van de decentrale overheid) dat gemiddeld per 
kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor onze gemeente is dat voor 2016 
C 857.000.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke 
laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen de 
liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden 
aangehouden. Praktisch gezien hanteren wij een veilige marge, zodat incidentele of 
onverwachte uitschieters kunnen worden opgevangen zonder over het hele kwartaal gezien 
de drempel te overschrijden. In 2016 heeft geen overschrijding plaats gevonden van het 
drempelbedrag. In onderstaande tabel is te zien dat alle kwartalen in 2016 tot een 
onderschrijding van het drempelbedrag hebben geleid.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x C 1000)

Verslagjaar 2016
r(1) Drempelbedrag 857

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(2)
Kwartaalcijfer op dagbasis 
buiten 's Rijks schatkist 
aangehouden middelen

132 668 624 798

(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag 724 189 233 59

(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het 
drempelbedrag - - - -

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a) Begrotingstotaal verslagjaar 114.203

(4b) Het deel van het begrotingstotaal dat 
kleiner of gelijk is aan C 500 miljoen 114.203

(4c) Het deel van het begrotingstotaal dat 
de C 500 miljoen te boven gaat -

(1) = (4b)*0,0075 + 
(4c)*0,002 met een 
minimum van
C250.000

Drempelbedrag 857

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4

(5a)
Som van de per dag buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 
(negatieve bedragen tellen als nihil)

12.026 60.766 57.371 73.380

(5b) Dagen in het kwartaal 91 91 92 92

(2) - (5a) / (5b)
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's 
Rijks schatkist aangehouden 
middelen

132 668 624 798
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RECAPITULATIE
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Recapitulatie overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

oorspr. begrotin

baten lasten saldo

begroting incl. wijzigingen

baten lasten saldo

realisatie

baten lasten saldo

Programma

1 Stedelijke ontwikkeling 21.194 17.057 4.137 18.141 15.815 2.326
2 Wonen 181 818 -637 150 794 -644
3 Veiligheid 0 2.336 -2.336 144 2.343 -2.199
4 Beheer openbare ruimte 75 3.503 -3.428 52 2.786 -2.734
5 Bereikbaarheid 1.464 6.186 -4.722 1.512 4.794 -3.282
6 Natuur- en recreatiegebied 50 3.620 -3.570 50 3.758 -3.708
7 Sociaal domein 26.132 41.690 -15.558 27.487 42.653 -15.166
8 Milieu en duurzaamheid 10.495 11.562 -1.067 9.472 10.536 -1.064
9 Economie 26 700 -674 26 699 -673

10 Onderwijs 1.082 5.924 -4.842 493 4.970 -4.477
11 Kunst en cultuur 0 4.577 -4.577 0 4.394 -4.394
12 Sport en recreatie 959 3.966 -3.007 904 3.838 -2.934
13 Lokale democratie en best. samenwerking 0 3.773 -3.773 358 3.766 -3.408
14 Publieksdienstverlening 1.871 3.412 -1.541 1.816 3.435 -1.619
15 Algemene dekkingsmidd. en financiering 70 4.114 -4.044 196 2.088 -1.891

Subtotaal programma’s 63.599 113.238 -49.639 60.801 106.669 -45.867 69.135 105.106 -35.971

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen (besteding is niet gebonden) 9.552 0 9.552 9.687 0 9.687
Algemene uitkering gemeentefonds 33.634 0 33.634 34.839 0 34.839
Saldo financieringsfunctie 672 0 672 1.241 0 1.241
Dividend  30_______ 0_____ 30______36_______ 0_____ 36
Subtotalen alg. dekkingsmiddelen 43.888________ 0 43.888 45.803

Vennootschapsbelasing 0 830 -830 0
Onvoorzien 0 135 -135 0

0 45.803

60
50

Resultaat 120.878 120.832 '

Totaal recapitulatie per programma

-60
-50

| Totaal van saldo van baten en lasten 107.487 114.203 -6.716 106.604 106.779 -175 114.774 105.107 9.667

Toevoeging/onttrekking aan reserves

1 Stedelijke ontwikkeling 245 2.982 -2.737 1.103 2.968 -1.865
2 Wonen 556 0 556 419 0 419
3 Veiligheid 0 0 0 0 0 0
4 Beheer openbare ruimte 2.457 278 2.179 1.740 278 1.462
5 Bereikbaarheid 1.797 259 1.538 1.170 1.039 131
6 Natuur- en recreatiegebied 666 373 293 806 373 433
7 Sociaal domein 0 275 -275 279 1.631 -1.352
8 Milieu en duurzaamheid 0 0 0 0 0 0
9 Economie 0 40 -40 0 40 -40

10 Onderwijs 776 156 620 1.210 392 818
11 Kunst en cultuur 0 0 0 55 0 55
12 Sport en recreatie 90 0 90 90 0 90
13 Lokale democratie en best. samenwerking 0 0 0 0 0 0
14 Publieksdienstverlening 0 0 0 0 0 0
15 Algemene dekkingsmidd. en financiering 6.804 2.266 4.538 2.287 1.424 863

Subtotaal mutaties reserves 13.391 6.629 6.762 9.159 8.145 1.014

46 115.763 114.924 839

1 Stedelijke ontwikkeling 21.439 20.039 1.400 19.244 18.783 461
2 Wonen 737 818 -81 569 794 -225
3 Veiligheid 0 2.336 -2.336 144 2.343 -2.199
4 Beheer openbare ruimte 2.532 3.781 -1.249 1.792 3.064 -1.272
5 Bereikbaarheid 3.261 6.445 -3.184 2.682 5.833 -3.151
6 Natuur- en recreatiegebied 716 3.993 -3.277 856 4.131 -3.275
7 Sociaal domein 26.132 41.965 -15.833 27.766 44.284 -16.518
8 Milieu en duurzaamheid 10.495 11.562 -1.067 9.472 10.536 -1.064
9 Economie 26 740 -714 26 739 -713

10 Onderwijs 1.858 6.080 -4.222 1.703 5.362 -3.659
11 Kunst en cultuur 0 4.577 -4.577 55 4.394 -4.339
12 Sport en recreatie 1.049 3.966 -2.917 994 3.838 -2.844
13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerki ng 0 3.773 -3.773 358 3.766 -3.408
14 Publieksdienstverlening 1.871 3.412 -1.541 1.816 3.435 -1.619
15 Algemene dekkingsmidd. en financiering 50.762 7.345 43.417 48.286 3.622 44.664

Resultaat 1 20 878 1 20 832 46 115 763 114 9 24 839

11.285

126.059

İ126-059
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Programma
1 Stedelijke ontwikkeling
2 Wonen
3 Veiligheid
4 Beheer openbare ruimte
5 Bereikbaarheid
6 Natuur- en recreatiegebied
7 Sociaal domein
8 Milieu en duurzaamheid
9 Economie

10 Onderwijs
11 Kunst en cultuur
12 Sport en recreatie
13 Lokale democratie en bestuurlijke samenw
14 Publieksdienstverlening
15 Algemene dekkingsmidd. en financiering

Subtotaal programma's

Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen (besteding is niet gebonden) 
Algemene uitkering gemeentefonds 
Saldo financieringsfunctie 
Dividend
Subtotalen alg. dekkingsmiddelen

Vennootschapsbelasting 
Onvoorzien

fwijkingen en begrotingsrechtmatigheic
begroting incl. wijzigingen realisatie Begrotingsafwijkingrbate^nMãste^Tsãĩd^^^^ãte^^^llãste^^^ãĩd^^^bãte^Tnlaste^Tsãīd^™

18.141 15.815 2.326 26.121 13.506 12.615 7.980 -2.309 10.289
150 794 -644 151 878 -727 1 84 -83
144 2.343 -2.199 150 2.366 -2.216 6 23 -17
52 2.786 -2.734 47 3.037 -2.990 -5 251 -256

1.512 4.794 -3.282 1.555 4.440 -2.885 43 -354 397
50 3.758 -3.708 113 4.286 -4.173 63 528 -465

27.487 42.653 -15.166 27.660 43.261 -15.601 173 608 -435
9.472 10.536 -1.064 10.008 11.219 -1.211 536 683 -147

26 699 -673 19 797 -778 -7 98 -105
493 4.970 -4.477 125 4.419 -4.294 -368 -551 183

0 4.394 -4.394 10 4.163 -4.153 10 -231 241
904 3.838 -2.934 829 3.944 -3.115 -75 106 -181

king 358 3.766 -3.408 363 4.432 -4.069 5 666 -661
1.816 3.435 -1.619 1.908 3.595 -1.687 92 160 -68

196 2.088 -1.891 76 763 -686 -120 -1.325 1.205
60.801 106.669 -45.867 69.135 105.106 -35.970 8.334 -1.563 9.897

9.687 0 9.687 9.627 0 9.627 -60 0 -60
34.839 0 34.839 34.853 0 34.853 14 0 14

1.241 0 1.241 1.122 0 1.122 -118 0 -118
36 0 36 36 0 36 0 0 0

45.803 0 45.803 45.639 0 45.639 -164 0 -164

0 60 -60 0 1 -1 0 -59 59
0 50 -50 0 0 0 0 -50 50

Toevoeging/onttrekking aan reserves
1 Stedelijke ontwikkeling 1.103 2.968 -1.865 3.161 15.352 -12.191 2.058 12.384 -10.326
2 Wonen 419 0 419 419 0 419 0 0 0
3 Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Beheer openbare ruimte 1.740 278 1.462 1.934 278 1.656 194 0 194
5 Bereikbaarheid 1.170 1.039 131 948 1.039 -91 -222 0 -222
6 Natuur- en recreatiegebied 806 373 433 1.191 373 818 385 0 385
7 Sociaal domein 279 1.631 -1.352 2.271 2.477 -206 1.992 846 1.146
8 Milieu en duurzaamheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Economie 0 40 -40 0 40 -40 0 0 0

10 Onderwijs 1.210 392 818 759 166 593 -451 -226 -225
11 Kunst en cultuur 55 0 55 55 0 55 0 0 0
12 Sport en recreatie 90 0 90 90 0 90 0 0 0
13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Publieksdienstverlening 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Algemene dekkingsmidd. en financiering 2.287 1.424 863 457 325 132 -1.830 -1.099 -731

Subtotaal mutaties reserves 9.159 8.145 1.014 11.285 20.050 -8.765 2.126 11.905 -9.779

Onrechtmati
baten lasten saldo

| Resultaat 115.763 114.864 839 126.059 125.157 902 10.296 10.233 ' 0 ļ16.437| Į-16.43763

Toelichting begrotingsrechtmatigheid
In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn 
vastgesteld. De maxima vormen de normen voor de toets op
begrotingsrechtmatigheid. Dit betekent dat alleen overschrijdingen van de lasten en 
de daarmee samenhangende mutaties in de reserves onrechtmatig zijn. Hieronder 
worden deze overschrijdingen toegelicht. De overige cijfermatige afwijkingen zijn 
toegelicht bij de afzonderlijke programma's.

Programma 2 Wonen

Product 6510 Volkshuisvesting algemeen (overschrijding C 84.000)
Om de doelstellingen van de raad, o.a. een woonvisie, te kunnen realiseren is meer 
capaciteit nodig geweest.

Programma 3 Veiligheid

Product 6163 Regionale veiligheidszorg (overschrijding C 21.475)
De bijdrage van Veldhoven aan de Veiligheidsregio is in de begroting niet geïndexeerd, en 
de Veiligheidsregio heeft wel een index op de gemeentelijke bijdragen toegepast.
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Programma 4 Beheer openbare ruimte

Product 6505 Inrichting openbaar gebied (overschrijding C 251.000)
Door uitvoering van vele kleinschalige werkzaamheden (zoals principeverzoeken) in het 
kader van landschapsontwerp zijn incidenteel meer capaciteitskosten verantwoord ten 
opzichte van de andere vakgebieden (riool, afval). Daarnaast is er door aangepaste 
planningen minder capaciteit voor projecten ingezet.

Programma 6 Natuur- en recreatiegebied

Product 6151 Openbaar groen (overschrijding C 528.000)
Doordat diverse omvangrijke plantwerkzaamheden (waaronder 't Look) door gunstige 
weersomstandigheden alsnog eind 2016 hebben plaatsgevonden heeft realisatie eerder 
plaatsgevonden dan geraamd.

Programma 7 Sociaal domein

Product 6450 Specialistische jeugdhulp (overschrijding C 1.943.000)
Door een gecombineerd effect van een hoger aantal cliënten en de inzet van relatief dure 
vormen is C 1,9 mln meer besteed. Dit wordt overigens gedekt vanuit de reserve lokaal 
sociaal deelfonds.

Programma 8 Milieu en duurzaamheid 

Product 6554 Afval (overschrijding 683.000)
Voor de afvalstoffenheffing zijn er incidenteel meer uitgaven (C 434.000 nadeel) door de 
bestickering van containers, aanschaf van nieuwe afvalbakken op zonne-energie en overige 
werkzaamheden in verband met de implementatie van het nieuwe afvalbeleid. Daarnaast 
zijn er structureel meer lasten (C320.000 nadeel) door toename van het onderhoud aan 
ondergrondse afvalcontainers en een toename van de inzamelingskosten (kosten van 
vermarkting, overslag, sorteren en transport).

Programma 9 Economie

Product 6200 Economische zaken (overschrijding C 103.000)
Om de doelstellingen van de raad te verwezenlijken is meer ambtelijke capaciteit nodig 
geweest om ambtelijke kennis en continuïteit te garanderen.

Programma 12 Sport en recreatie

Product 6321 Binnensportaccommodaties (overschrijding C 165.000)
Hogere uitgaven door een verbeterde kostentoerekening van eigen uren (c 85.000 nadeel 
op dit product, een voordeel voor de overhead gemeente-breed) en een nog niet 
gerealiseerde bezuiniging (C 70.000) 2014 gymlokaal (in afwachting van de wijziging 
Rijksbeleid m.b.t. gymnastiekonderwijs).

Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking 

Product 6110 Bestuursorganen (overschrijding C 666.000)
De gemeente Veldhoven heeft er voor gekozen om de pensioenverplichtingen van (oud) 
bestuurders op te vangen met een voorziening wethouderspensioenen. In 2016 heeft van 
een (oud) wethouder pensioenoverdracht plaatsgevonden . Het ontvangen pensioenbedrag 
(C 164.000) is gestort in de voorziening. Tevens is een analyse gemaakt of de voorziening 
nog toereikend is voor de toekomstige pensioenverplichtingen. Hieruit is geconcludeerd dat 
er additioneel C 762.000 moet worden gestort. De oorzaak hiervan is voornamelijk de nog 
steeds lage rentestand.
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Tot slot is er een voordeel van C 122.000 op de uitgaven van (gewezen) Burgemeester ŭ 
Wethouders.

Programma 14 Publieksdienstverlening

Product 6141 Documentverstrekkingen (overschrijding C 146.000)
Hogere lasten om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, vanwege langdurig 
zieken is extra capaciteit ingehuurd (C90.000). Verder zijn er in 2016 incidenteel extra 
kosten (C56.000) gemaakt om de dienstverlening te verbeteren.

Product 6520 Omgevingsvergunningen (overschrijding C 75.000)
Deze overschrijding is grotendeels te wijten aan een verschuiving van werkzaamheden 
tussen dit product en product 6570 omgevingshandhaving ŭ toezicht van programma 8.

Toevoegingen | onttrekkingen 

Programma 1 Stedelijke ontwikkeling

Product 6503 Bouwgrondexploitatie (overschrijding C 12.061.000)
Conform staand beleid worden resultaten op de bouwgrondexploitatie gestort in de vrije 
reserve. De afwijkingen betreffen resultaat Leuskenhei C 61.000, centrumontwikkeling 
cinema C 44.000 en Habraken C 11.956.000. Voor een inhoudelijke toelichting wordt 
verwezen naar de toelichting bij programma 1.

Product 6506 Eigendommen | gebouwen (overschrijding C 323.000)
Het pand aan de Oeienboschdijk 97 is verkocht in 2016 daarom is de opbrengst dit jaar 
gestort in de vrije reserve. De opbrengst en storting zijn geraamd in 2017.

Programma 7 Sociaal domein

Product 6411 WMO (overschrijding C 846.000)
In 2014 heeft de raad (bij de besluitvorming over de begroting 2016) een amendement 
aangenomen waarbij een reserve lokaal sociaal deelfonds werd ingesteld waarin tekorten en 
overschotten worden gestort en onttrokken die ontstaan bij de uitvoering van de drie 
transities in het sociaal domein. Binnen de WMO kwam een overschot van C 846.000 naar 
voren, en dit is gestort in de reserve lokaal sociaal deelfonds.
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Overzicht incidentele baten en lasten

Progr Bedragen (x C 1.000) 

nr. Omschrijving

1 Lasten bouwgrondexploitatie en projecten derden 

1 Incidenteel beleid/project

1 Incidentele lasten aankoop gronden

4 Investeringen maatschappelijk nut t.l.v. een reserve

5 Investeringen maatschappelijk nut t.l.v. een reserve

6 Investeringen maatschappelijk nut t.l.v. een reserve

10 Investeringen maatschappelijk nut t.l.v. een reserve

Begroting

2016
6.770

165

2.457

1.797

666
185

Rekening

2016
18.998

______ 532

______ 135

1.934

168

1.191

253

Totaal incidentele lasten

1 Baten bouwgrondexploitatie en projecten derden

1 Incidentele baten

1 Incidentele baten verkoop gronden

1 Incidentele baten verkoop panden

2.040

5.935 

979

2.032

Totaal incidentele baten 16.914

Saldo (-/- = nadeel) 4.874 573
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Overzicht structurele stortingen en onttrekkingen reserves

Progr Bedragen (x C 1.000) Begroting Rekening
nr. Omschrijving 2016 2016

4 Vervangingsreserve openbare verlichting

5 Vervangingsreserve VRI

6 Vervangingsreserve openbaar groen

9 Stimuleringsfonds Brainport

Totaal structurele stortingen reserves

10 Dekkingsreserve primair onderwijs 

10 Dekkingsreserve bevordering energielabel 

10 Dekkingsreserve Kempen Campus 

15 Dekkingsreserve uitkering HNG

15 Dekkingsreserve basis op orde

278

259

373

40

278

259

373

40

951 951

465

52

117

211
68

427

52

117

21]

68

914

Saldo Saldo (-/- ï nadeel) -37 -75

876Totaal Totaal structnrele onttrekkingen reserves
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OVERZICHT UITGAVEN

Vertaald naar de gehanteerde programma-indeling wordt het geld aan de volgende 
doeleinden besteed:

totalen (x c 1.000)
uitgaven per programma i per inwoner n 0Zo

2015 | 2016______(x c 1)________

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

11 Kunst en cultuur

12 Sport en recreatie

13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

14 Publieksdienstverlening

15 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

totaal

17.308 28.858

504 

2.178 

2.816 

7.910 

4.073 

44.002 

13.524 

665 

7.433 

4.411 

4.171 

4.210 

3.840 

6.634 

123.679

0,65 23,0

0,02 0,7

0,05 1,9

0,07 2,6
0,12 4,4

0,10 3,7

1,02 36,5

0,25 9,0

0,02 0,7

0,10 3,6

0,09 3,3

0,09 3,2

0,10 3,5

0,08 2,9

0,02 0,9

2,78 100

878

2.366

3.315

5.479

4.659

45.738

11.219

837

4.585

4.163

3.944

4.432

3.595

1.089

125.157

UITGAVEN GEMEENTE IN 7 PER PROGRAMMA

14
2,907o. 15

0,907o

4
2,607o

11
3,37

1
23,07

10
3,67 

6
3,77 

2
0,77

3
3,57

12
3,27

8
9,07-1

5
4,47

7
36,57

9
0,77

3
1,97
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OVERZICHT INKOMSTEN

Vertaald naar de gehanteerde programma-indeling worden de volgende bedragen ontvangen:

inkomsten per programma
totalen (x c 1.000)

2015 2016
per inwoner 

(X c 1)

in 0Zo

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

11 Kunst en cultuur

12 Sport en recreatie

13 Lokale democrati en bestuurlijke samenwerking

14 Publieksdienstverlening

15 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

totaal

19.623 29.282

376 

199 

1.453 

4.600 

708 

29.403 

12.446 

24 

2.746 

113 

1.053 

179 

2.056 

50.348 

125.327

0,65 23,2

0,01 0,5

0,00 0,1
0,04 1,6
0,06 2,0
0,03 1,0
0,67 23,7

0,22 7,9

0,00 0,0
0,02 0,7

0,00 0,1
0,02 0,7

0,01 0,3

0,04 1,5
1,03 36,6

2,80 100

570

150

1.981

2.503

1.304

29.931

10.008

19

884

65

919

363

1.908

46.172

126.059

INKOMSTEN GEMEENTE IN 0 PER PROGRAMMA

1
23,20 2

0,50
15

36,60

O,1 00 1,60

5
2,00

14
1,50

6 
,00

3
0,30

12
0,70 11

0,10

8
7,90

7
23,70

9
0,0010

0,70
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SPECIFICATIE INKOMSTEN

categorie inkomsten
totalen (x c 1.000)

2015 2016
per inwoner jn 0A) 

(x c 1)

Belastingen
Rioolrechten
Afvalstoffenheffing
Leges omgevingsvergunningen
Onttrekkingen aan reserves (excl.bouwgrondexploitatie)
Gemeentefondsuitkering
Overige inkomensoverdrachten Rijk
Rente
Huur- en pachtopbrengsten
Overige opbrengsten en inkomensoverdrachten

9.485 9.632
2.570 2.410
3.969 3.823
1.269 1.004

14.118 8.918
32.378 34.853
26.699 25.895

203 ______ 231
4.971 5.000

15.854 12.897

215,41 7,6
53,90 1,9
85,50 3,0
22,44 0,8

199,43 7,1
779,43 27,6
579,09 20,5

5,18 0,2
111,81 4,0
288,42 10,2

Bouwgrondexploitatie (incl.onttrekkingen aan reserves) 13.812 21.396 478,49 17,0

totaal 125.327 126.059 2.819,10 100

SPECIFICATIE INKOMSTEN (in ū7o)

rioolrecht 
,907obelastingBGE afvalst.heffing 

3,007o
7,607o17,007

overige opbrengsten 
10,27

leges
0,87

reserves
7,17

huur/pacht 
4,07

rente
0,27

gemee ntefonds 
27,67

overige ri] 
20,57
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SINGLE INFORMATION 

SINGLE AUDIT 

(SISA)
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Kūiimkrijksrelaiìes

bijlage^veranJwoordingsinformatie^Ol^opgrondvan arţikeļB3vandeŖegeļiņ2jnformaţieversţrekkingsisa-d.d.10januar^2017
OCW D9 Onderwijsachterstande n 

beleid 2011-2017 (OAB)

Besluit specifieke 
uitkeringen 
gemeentelijke 
onderwijsachterstanden 
beleid 2011-2017

Gemeenten

Besteding (jaar T) aan 
voorzieningen voor 
voors c h ooi s e edu c at i e di e 
vol doen aan de wett el ij k e 
k w a liteitseisen (conform artikel 
166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige 
activiteiten (naast VVE) voor 
l eeri i n gen m et een giot e 
achterstand in de Nederlandse 
taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan 
afspraken over voor- en 
vroegschoolse educatie met 
bevoegde gezagsorganen van 
scholen, houders van 
kindcentra en 
peuterspeelzalen (conform 
artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo 
(jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor 
de tussentijdse afstemming 
van de juistheid en volledigheid 
van de
verantwoordingsinfonmatie

Aard controle R
Indicatornummer: D9A01

Aard controle R
Indicatornummer: D9A02

Aard controle R
Indicatornummer: D9 A03

Aard controle R
Indicatornummer: D9 A04

6 125.307 6 0 6 0 6 47.866
SZW G2 Gebundelde uitkering Besteding (jaar T) algemene Baten (jaar T) algemene Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief

op grond van artikel 69 bijstand bijstand (exclusief Rijk) Rijk) Rijk)
ParJicipaJieweJ_gemeen
tedeel 2016 Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

Alle gemeenten I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening I.2 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening I.3 Wet inkomensvoorziening
verantwoorden hier het oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk
gemeentedeel over arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte werkloze arbeidsongeschikte gewezen arbeidsongeschikte gewezen
(jaar T), ongeacht of de werknemers (IOAW) werknemers (IOAW) zelfstandigen (IOAZ) zelfstandigen (IOAZ)
gemeente in (jaar T)
geen, enkele of alle Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
taken heeft uitbesteed Indicatornummer: G2A01 Indicatornummer: G2 A 02 Indicatornummer: G2 A 03 Indicatornummer: G2 A04 Indicatornummer: G2 A05 Indicatornummer G2 A06
aan een Openbaar 6 6.922.986 6 74.283 6 593.113 6 824 6 11.816 6 0
lichaam opgericht op Besteding (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) WWIK Besteding (jaar T) Baten (jaar T) Volledig zelfstandige
grond van de Wgr. l even s on derh ou d begi n n en de leven s on derh ou d begi n n en de (ex c l u s i ef Rij k) Loon k ost en s u bs i di e o . g .v. art . Loon k o sten s u b s l di e o . g . v. art . u l t v e r i n g J al N e e

zelfstandigen zelfstandigen 10d Participatiewet 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening I.4 Besluit bijstandverlening I.6 Wet werk en inkomen I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW)
zelfstandigen 2004 zelfstandigen 2004 kunstenaars (WWIK)
(levensonderhoud beginnende (levensonderhoud beginnende
zelfstandigen) (Bbz 2004) zelfstandigen) (Bbz 2004)

Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n. v. t
Indicatornummer: G2 A07 Indicatornummer: G2A08 Indicatornummer: G2 A 09 Indicatornummer: G2 A 10 Indicatornummer: G2 A 11 Indicatornummer: G2 A 12

6 127.899 6 54.936 6 0 6 6.036 6 0 Ja
SZW G3 Besluit Besteding (jaar T) Besteding (jaar T) Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) Bob

bijstandverlening levensonderhoud gevestigde kapitaalverstrekking (exclusief gevestigde zelfstandigen kapitaalverstrekking (exclusief onderzoek als bedoeld in artikel
zelfstandigen 2004 zelfstandigen (exclusief Bob) Bob) (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk) 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)
(exclusief
levensonderhoud Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
beginnende Indicatornummer: G3 A01 Indicatornummer: G3 A 02 Indicatornummer: G3 A 03 Indicatornummer: G3 A04 Indicatornummer: G3 A 05 Indicatornummer G3 A06
zelfstandigen) gemeent 6 36.958 6 2.900 6 31.741 6 24.395 6 11.287 6 0
edeel 2016 Baten (jaar T) Bob (exclusief Besteding (jaar T) aan Volledig zelfstandige uitvoering

Rijk) uitvoeringskosten Bob als Ja/Nee
Besluit bedoeld in artikel 56 Bbz 2004

Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicatornummer: G3 A07 Indicatornummer: G3A08 Indicatornummer: G3 A 09

6 0 6 0 Ja

SiSa
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